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1. Bölüm

Cehennem gb. görünmesi için dekore edilmi bir kumarhanen,

n

içi iblislerle dolu barnda balayan bir günün iyi gitmeyecei
bellidir. Ama o an tek düünebildim, bir genelev,n çok daha
elenceli olmas, gerektiiydi. Özellikle de yak,,k, ncubuslarta'
dolu sadece kadnlara yönelik olan bir tanesinin. Ama eytan
âklar umutsuz bir ekilde masalarna çökmü, sanki canlan
yanyormuçasna balarm tutarak elerini görmezden geliyor-

lard. Karmda duran Casanova bile mutsuz görünüyordu. Du-

ruu bilinçsizce batan çkarcyd -bir çeit alkanhk olmah,

diye düündüm- ama yüzündeki ifade o kadar da ho deildi.

Adamlanndan birisi, birden kontrolsüzce alamaya bala-

ynca, “Pekâlâ, Cassie!" diye atld. “Bana ne istediini söyle ve

götür unlan buradan! Yürütmem gereken bir iim var.’

Bann iskemlelerine tünemi üç yal kadn ima ediyordu.

Normalde çok neeli olan barmen satir* bile sararp solmutu.

Bu artc deüdi: Hiçbiri yüz yan altnda göstermiyordu ve

en çarpc özellikleriyse birbirine dolam, yal -doduklarn-

dan bu yana gri olan- ve yere doru a gibi yaydan bukleleriydi.

Ad kendisine uygun ekilde “korku" anlamna gelen Enyo’nun

saçlarn ykamay denemitim, ama otelin ampuamyla fazla

1 (LaL) Ortaçada özellikle kadnlarn rüyalarna girerek, onlar batan çkaran

bir çeit erkek iblis. Çoulu Incubi eklinde yazlr (ç.n.)

a Yunan mitolojisinde yan insan yan keçi eklinde temsil edilen bir yaratk. (ç.n.)
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ilerleme
kavdedememitfk. Sol kulann altndaki kördüümün

içinde, çürümü bir farenin yana, gibi görünen eyi bulduktan

sonra vazgeçmitim

Saçlan. ilgiyi yüzlerinden uzaklatrmaya yanyordu. Böy-

lelikle ortak olarak kulland.klan tek bir göz ve die sahip ol-

duklar hemen fark edilmiyordu. Enyo o srada gözü kardei

Deino dan ("dehet!') almaya çalyordu. Amac dehet içindeki

barmeni yakndan incelemekti. Bu arada Pemphredo ("alarm")

da tek diiyle bir fstk paketini açmaya çabalyordu. Sonunda

pes edip jelatinli paketi azna att ve keyifle çinemeye balad.

Bir zamanlar Graeaelann. televizyonun icadndan birkaç bin

yi] önce> can. sklm (ve oldukça tuhaf) Yunanllar tarafndan

uydurulmu bir efsane olduklarn düünürdüm. Fakat görünen

o d efsane deillermi. Yakn bir zamanda Kuzey Amerika’daki

tüm vampirleri kontrol eden kurul olan Vampir Senatosu ndan

baz eyler ödünç almtm -pekâlâ, çaldm- ve bunlarn ne ol-

duunu anlamaya çalyordum. ncelediim ilk ey, siyah, tahta

bir kutu içindeki küçük, yanardöner bir küre olmutu. Elime alr

almaz parlamaya balamt; ani birk patlamasnn ardndan

artk yeni misafirlerim vard.

a

Üçlünün özellikle de vampir kalesinin özel odas gibi bir

yerde neden hapsedildiini anlayamamtm. Son derece rahat-

sz ediciydiler, ama tehlikeli saylmazlard. Tabii oda servisime

kattklar masraflar dnda. Kzlan yanmda getirmitim, çünkü

ya öyle yapacaktm ya da onlan balannda birisi olmadan otel

odamda brakacaktm. Kadnlann yal olmalarna ramen oldukça

fazla enejileri vard ve imdiye kadar onlan elendirebilmek

için epey uramtm.

Onlan üç kumar makinesinin bana oturtup kendi iimi
halletmeye gittim, ama tabii ki orada durmadlar. Üç antik be-

karpn chancf

bek gibiydiler; dikkat iirden çok kacyd Ksa
arkamdan, elanda ku,ku.u, ^ *"™
diyelik eyalarla birlikte

ett,klen »*-

altnda pelü bir eytan ta.yarak’T
bir kar küraa. h,r,^" ««•

pl«tik bir modeli ve sshle kar yeril
“*k-

ne Kar yenne her sallaynzda dans«den mce a,ev,er vard. Bu kadar adi bir^ ^.mak^yakalanmann Um da benim yana,ma yak^n, dZdum
Tuhaf ta kardelere bebek bak,ol,* yapmama yerrb*. ra-

bau,z ,*a ramen. Oucnovann yüzündeki ifade k.zlann bana
faydal olabileceJ.nl söylüyordu. Gülümsedim ve bir kez daha
cehennem alevlerinin kumarhanenin etrafnda dolamasn, iz-
ledim -Eer bana yardma olmazsan, onlan burada brakabi-
lirim. Biraz balom islerine yarar.' Bunun i,i aksndan ne kadar
korkunç olabileceini anlatmama gerek yoktu.

Casanova ürktü ve bana, gömleinin bol yakasnn altndaki
güçlü, yank tenli boynuna kaçamak bir bak atma frsat vere-

rek içkisinin geri kalann dikti. Teknik açdan tabu ki tarihteki

Casanova deildi, tncubus bir eytan tarafndan ele geçirilmi

olmak fani yaam süresini uzatabilir, ama fazla deil. Kadnlar

konusunda esiz baar elde eden talyan rahip yüzyllar önce

ölmü ama öhreti yaamaya devam etmiti. Ve vücut bulmu
bu en son halinin ikâyet edilebilecek bir yan yoktu. Kendime

devaml olarak orada i için bulunduumu ve onun beni tahrik

etmeye bile çalmadn hatrlatmak zorunda kalyordum.

Öfkeyle, “Senin sorunlarn beni ilgilendirmiyor," dedi. ‘Onlan

buradan götürmek için ne kadar istiyorsun?"

“Bu para meselesi deil. Ne istediimi biliyorsun.’ Çaktrma-

dan dar, saten ortumu daha rahat bir pozisyon için çekitirmeye

çaltm, ama sanrm bunu fark etti. Pullu ve kuyruklu bu- eytan



zordu.

in* **^ l *1**" «'l*nm V' beVa'
*t>z ***"' „ Haüjal saçlarn

v«r

^^iettk0etÛmÖ olmama- Sert adam, oyna-

££U-* »*,*2 etkilenmemi

^ t* Ke*P*’ UI1,„m«l» on. ütmenin

..- -t™» bulnuk »n.0 )“™
fcjr fikir gibi gelm^ö.

ÎSn.—-J.^.
Canov. alf" b,r

ABBnjoyl kars gelerek kendi

*&«*•» sen bilirsin, a
intikam manya. Bunu

boynumu ilmekten
geçirmem. Ada

£ onu bulmak ronmdaydm. üphelendim lasnn onunla

birlikte olduundan
emindim. Aks, ukdide vazoya gerek kal-

mayacakü. Hatta benden geriye, bir cenaze tören, gerektirecek

hiçbir sev kalmayacakt. Ve Casanova bir zamanlar Tony nin

yardmcs olduu için, kurnaz piçin nerede saklandn biliyor

olma ihtimali yüksekti.

“Sanrm Myra da onunla birlikte," dedim ksaca.

Casanova ayrntlar sormad. Myra’nm, öteki dünyay boy-

lamam için bana yardm etmi en son kii olduu sr deildi.

Kiisel bir mesele deildi -daha çok kariyerinde ilerleme çabas

da diyebilirsiniz-; ta ki ben gövdesinde birkaç delik açana kadar.

Artk bunu kiisel bir ey olarak almak en iyisiydi.

“Senin için üzgünüm,” diye mrldand Casanova. “Ama kor-

karm, bütün verebileceim bu. Buradaki pozisyonumun... nasl

desem... hassas olduunu biliyorsun.”

3 Melek yudu oyuncak bebek markas, (çjt)
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öyle de denebilirdi En .z,nd,„f— .

orgenizesyonunda hu kadar önemli bir ver* u"'"'

T°"y’"ln "*

d*, bir durumdu blisler normalde va ro„lr
,“ ,'

P

't"”'
'*Hm

meyen rakipler olarak görülürler, ancak incubj^""T"anlamasnda pek de yüksekte deildir *al,„H.
*!*"" **

onlan birer utanç kayna olarak görür Gere, c
**“

bir incubus’ta.
*
orur^ Cannov, farkl,

Yüzyllar önce, yrimzca yaslanan bir vücudu yeni vmvo.
myla deiördimdüünerek çekici bir tspa„y„, efe^* 8"nne*•* ^aymny, kadar
asltnd» bebek btr vampirin bedenine girdiini fark etmemi
Ve bu bebek vampir, onu içinden nastl çtkaracan, bilemeyecek
kadar deneyimsizdi. Vampir ne yapacam, anlaymcaya kadar
bir anlamaya vardlar. Casanova'nn yüzyllardr sahip olduu
bastan çkarma yetenei vampirin beslenmesini kolaylatrd;

asla yalanmayacak ve ölmeyecek bir bedene sahip olmak da

Casanova’nn isine geldi. te bu yüzden Tony, incubuslan para

kaynana dönütürmeye karar verdiinde Casanova bu ii yü-

rütmek için mükemmel bir seçim olmutu.

Yklm Hayaller spas, Tony’nin Vegas kumarhanesi Dante’nin

Yeri’nin bitiiinde, çirkinlik örnei bir binann içindeydi. Tatile

çktklarnda kocalan aile servetini rulet çarkna brakrken, ihmal

edilmi eleri de hemen yan kapdaki abartl spa bakmlarndan

yararlanabiliyordu, tabii dier hizmetlerle birlikte. Tony zengin

oluyor, ncubuslar ihtiyaçlanndan daha fazla ehvetle beslene-

biliyor ve kadnlar spadan günlerce süren bir parlaklkla dan

çkyordu. Son derece yasad olmasnn haricinde bu, Tony nin

dierlerinin içinde en az ayplanas iiydi; baz insanlarn inand-

nn aksine, fuhu Vegas polisi tarafndan ho karlanmyordu.

Ama zaten vampirler insan kanunlarna pek dikkat etmezlerdi.
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_,SI ne?'
diye sordum. “Emi-

-Bütünlerde^ kotvdür’W nüny& ''metten kaybetti. Sigarasn,

Casanova ilk

d^]|d) ^ onlan silkeleyemeden

düürdü. Scak küller
|jkJer açtI .

“Benim bu konuyla

ipek kuman
üzerinde

JÇ«*
Juçbir zaman l*m

olm

^ derece kazançl ama bir

.
J^S-lanlI***"*""" *“ bU'aarak h™

^ssn hem de vampir ssalanna kar gelmiti. Vâinpr Senatosu

rib, çalan, büvücii toplumunun Gümü Cemaat , de bu fikre

Jiddeüe kaml Vampirierie yapnklan anlama da bunu özel-

hJde yasaklyordu. Anlamay bozmak sava tehlikesi yaratrd

ve Senato, ölmesini istemek için bir sürii nedeni olmasayd bile

srf bunun için Toay'ye kaz saplayabilirdi

‘Eer patronun her eyi senin üzerine ykarsa Senato ya aksn

ispatlamakta zorlanacaksn." Yüzündeki ifadeye baklrsa Casarojd
da bunun yüksek bir ihtimal olduunun farkndayd. Patronunu

benim kadar iyi tanyordu. “Ama onu önce ben bulursam, Tony

ortadan kalkar ve sen de temize çkarsn. Bana yardm etmek

senin yararna olur.’ Bu cümlenin ie yaramasn bekliyordum,

-kiisel çkarlar, bir vampirin i birliini elde edebilmenin ge-
nellikle en iyi yoluydu- ama Casanova kendini çabuk toparlad.

Bu kez titremeyen parmaklarla bir sigara daha yakt. “Ton/nin
»emle olduunu badiimden neden bu kadar eminsin? Banay anlat** Ü. Hem amk ona yartun etmes, için u
Alphonse karakteri var.’

ss

Rahaükl T^ ?™<lild >
'ardjmcs w özel korumasyd.“ b“*™e hd“ *ördüjjüm en çirkin vampir olduunu

beuden pek holanmazd.

ama Tony etrafta olup ona emir vermedifc
ceini pek sanmyordum.

W *****
düe-

“Tony ortadan kaybolduunda
binlerine vetl. k

runda kald. Bunun sen olduuna ve ^
*rakTOk^

bahse girerim.*
** f> <*u*unu bildirme

Uzun bir süre boyunca sigara dumannn içinden K, u.
Sonunda. ‘Kontrol geçici olarak bende.- diye
sadece Vegas’ta. Senin PbBadelpbia y, ulaln^ ^

Baun, hayr anlamnda salladm. Bu kesinlikle vapMyisteyeceim en son eydi. Tonynin operasyon merkez,T
F^phi.da.benibobbekUdeb^^^t:
vard. Hem de hiç ho bir ekilde hatrlamayan ‘Bana bu sev
verebilirler, evet, ama bu kesinlikle bilgi olmayacalm,.-

Casanova'nn dudaklar, seirdi. Viski rengi gözlerinde* o
keyif, her zamanki yakm cazibesinden çok daha çekiciydi. Yut-
kundum ve ilgisiz görünmeye çaltm, id bu bana gerçek bir

srt kazandrd. Ama bilgi deil.

“Ailenin sadakatsizlii pek ho karlamadn sen de benim
kadar iyi biliyorsun," diye mrldand. “Özellikle ucube olarak

nitelendirilen bir iblis/vampir melezi için bu durum Haha da

geçerli. Ayrca yakn zamanda bu bölgenin geçici kontrolünü

elime aldm gerçei bana pek hayran kazandrmad. Darda
yanl bir adm atmam bekleyen bir sürü var ve patrona ihanet

etmek kesinlikle yanl adm atmama sebep olur."

çtenlie kar hazrlkl deildim; bu beni sarsmt. Midemden

boazma doru bir korku dalgas yükselirken ona baktm. Bu

duyguyu yavaça bastrdm çünkü u anda kararszlk göstere-

mezdim . Casanova’y açmann bir yolunu bulmadm takdirde.

Çok geçmeden Myra ayn eyi bana yapacakt, ama bir bçakla.
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, .nilO»r..m.
oyn.d.n, -Aileni" in-

W <1°*™ L, w bir dü,ün. EJer Tony

f titan, «l*Wm «ok 'y' '

"
k ^n.rse, biraz mülk edinmek

r ben ya d. Senatot.™^" Burya «hip olmak

için mükemmel
bir poasyn

istemez miydin?’

omuz hmswiala. mükemmel dalga

Casanova arasndan geçirdi

lar halinde dökülen
ipek bir iak.m

^"^kl^ileri konusunda bir uzman dejüdto. ama safran

renkli kravaü. alnn saati ve kol dümelen kadar pahal goru-

niryordu Casanova'nn pahal zevkleri vard ve Tony nm ona

fazla ödeme yapOj.nl düünmüyordum;
cömertlik onun tal,

k

özelliklerinden biri deildi.

Arzuyla etrafna baknd. “Buray yeniden dekore edebilmek

için neler vermezdim!" dedi. “Müterilerin ambiyans, umursa-

mamalarn salamann ne kadar zor olduuna dair bir fikrin

var m?" Ne demek istediini anlayabiliyordum; kasvetli afyon

batakhanesi dekorasyonu ve burun deliklerinden buhar püskürten

ejderha kafal bir bar pek de romantizm kokmuyordu. “Adamlarm

mümkün olduunca sk bir ekilde, iki kat daha çok çalmak

zorunda kalyorlar. Geçen ay lobiye tadilat yapmak için bir su

sznts bahanesi yaratmak zorunda kaldm. Ama daha yapla-

cak çok i var. Hele giriten hiç söz etmiyorum! Daha kapdan

girmeden potansiyel müterilerin yansn korkutup kaçrmaya

yetiyor."

“O halde bana yardm et."

ç geçinp azndan ince bir duman çkararak bam üzüntüyle

üd yana sallad. “Mümkün deil, chica4 . Eer Tony örenirse beni

4 (*p.) Genç ku. (ç.il).

f.HANr*

mahveder Buna kaz saplayaca için k. v ,

zorundu tahnm ve be„ b.

Anlalan Casanova riske trmk
. . .

Wrme,c urtCTnyordu Bir kenarda
durup tamn kaznnarajn, görmek akllca ol» harrk», w

l,arel‘e, e,TOk
' *“*> —Ur tarak,rnztgjmn rüdukça

iyi bir tanmyd No yazk ki bönün böyio bir ao^m y,Z
Tuhaf bir kadn kâhinin mira,,, bana yatan zamanda dün-

yann on büyük kâhinino vorilon Pytha unvann, brakmal
Agnos n bu hediyesi, herkesin ya ele geçirmek ya da yok etmek
istedii oldukça büyük bir güçle birlikte gelmiti. Ama ben, ona
nasl geri vereceimi bulmadan önce Agnes anszn öldüü için

bu güçle ba baa kalmtm. O kadar uzun yaayabileceimi

varsayarak unvan baka birisine devredebilmeyi umuyordum

ama bu arada Tony beni öldürmek, Senato ise kendi ilerine alet

etmek istiyordu, ah, evet ve aynca büyücüleri kzdrmay baar

müm. Ne diyebilirdim d? Ben bir üstün baar örneiydim.

Kendinden emin bir sesle, "Tony alt senato üyesine kar

kazanamayacak," dedim. “Karlkl anlamalar var; içlerinden

birisi onun peindeyse, hepsi peindedir. Er ya da geç onu yaka-

layacaklar ve Tony de olanlar için herkesi suçlamaya balayacak.

Ne olursa olsun kaz saplayacaklar, ama bire on bahse girerim,

seni ve dier birçounu suçlayacak. Bana yardm et, belki onu

dierlerinden önce yakalayabilirim."

Siyah lake bir kül tablasnda sigarasn söndüren Casanova

beni dikkatle inceledi. Koyu renk gözleri, kyafetimi batan aaya

süzdü ve dudaklarna muzr bir gülü yerleti. Sonunda, ‘Dedi-

kodulara göre artk Pythia sensin," dedi ve uzun parmakl elinin

tersiyle hafifçe benimkini okad. “Bunu halletmek için güçlerim

kullanamaz msn? Bu benim için çok ey ifade ederdi. Dokun-

duu yerde cildimin normalden daha scak olduunu hissetmeye
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- kolum boyuncu yyW' Sesi k,».l.r.k bir

^rb^-Bcncokiybirdos.oi.biliHm.C.sn.ndra-

P^n, fi*.«—* ^'™'k *““ *"^ elimi kaldrd. Sözde gücümle ilgili *yc bir yorum

ytpaciknm d bayn «di Dudaktan, pam.ag.vla çizdi*, görünmez

eirgi üzerinde ipeka, .
ama yine de sanki iz brakyormu gibi bir

his yaratarak avucumun
içinde ilerledi ve ben ne söyleyeceimi

unuttum. Koyu kirpiklerin arasndan bana bakt. Bu âdeta bir

yabancya bakmak gibiydi; son derece güzel bir yüzü ve hipnotize

edici baklar olan bir yabancya. Eski bir deyii hatrladm: Don

Juan ile Casanova’nn, yani dünyann iki mükemmelânn ara-

sndaki fark; Don Juan ilikilerini bitirdiinde kadnlarn ondan

nefret etmesi, Casanova onlar terk ettiindeyse kadnlarn hâlâ

ona âk olmalaryd. Nedenini imdi anlamaya balyordum...

Onu masann üzerine çekmek için kullanmak üzere batan

çkarlmadan önce elimi geri çektim ve, “Kes unu!" dedim.

aknlkla gözlerini krpp yeniden elime uzand. Bu kez,

bana dokunduunda hissettiim scaklk daha güçlüydü; âdeta
tenimin üzerinde dans eden s dalgalan yolluyordu. Birden zih-
nimde tutkulu spanyol geceleri, yasemin kokusu ve benimkine
doru kayan scak, altn rengi bir ten canland. Güçlükle yut-
nnup ben. esir almaya balayan bu hissi reddetmeye çalarak

?

enm ^Padm. ama bu sadece görüntünün daha da gerçeklik

.tlT t'"
°ldU *“ ben «°**<» -UnW, k^ tüyü b,r^^ enerimn

siz ama damarlar,

* al,dl ve el*er, belli belir-

ynnlannu kavrad

m
' do,duran alayc bir dokunula

^arjjnchance

Ve birden vücudum, hiçbir uyan olm^
nabirü.kl.k«,„ k,v»^ birltt„We

“"
d

^»S.k.-

Casanova'un dokunuunun beni .

Blr an .Çin

ama hi» gerçek bir acya dönümeden elim, bTmki'.’S^
açtmda kendim, bala barda muratken boldum Az önT^
eyler olduuna dair tek iaret, yanakianmdak kzarklk ve hob
atan nabzmd.

Casanova ,ç geçirdi ve arkasna yasland 'Bu çeu' her klra
yapbysa ne yapbgn, çok iyi biliyormu." dedi "Meraktan soruyu-

ram, kimdi? Bozamayacam bir geis olmadm söykyebilirdün

"

"Neden söz ettiine dair en ufak bir fikrim bile yok." Par-

maklarnn âdeta iz brakt avucumu ovaladm ve yüzüne dik

dik baktm. Dikkatimin bu ekilde dalmas giriiminden ve bu

kadar ac verici biçimde sonlanmasndan halanmtm.
“
Geis . Birisinin benliine sahip olmaya çaltn bilmiyor-

dum, bilseydim..."

“Ge nedir?” Benim için kelimeyi tekrar heceledi ki bu pek

ie yaramamt. Bir garson bize yeni içkiler getirdi; bir anda

kötüleen ruh halimle benimkinden birkaç yudum aldm.

Sabrsz bir ekilde, “Benimle oyun oynama, Cassie, benim

ne olduumu biliyorsun. Görmeyeceimi mi düündün?’ dedi:

sonra birden ifademdeki bir ey gözlerinin büyümesine neden

oldu. “Gerçekten bilmiyorsun, deil mi?"

Öfkeyle ona gözlerimi diktim. Daha fazla karmaa, tam u

anda ihtiyacm olan ey. “Ya mantkl bir eyler söyle ya da...’

Sabrl bir ekilde, “Birileri, ya güçlü bir büyücü ya da usta

bir vampir senin benliini sahiplenmek istemi, dedi ve hemen

sonrasnda cümlesini düzeltti. “Yo, hayr, bu ele geçirmekte

. 17 .
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h mll^^ d-“ brUZAKDUR

««i. BuM«* b'r

;

,,‘ly"

Bbd" *“
*f.Ld*«»» boynum. d<*ru yülaeldijin,

Orada yw» b,r 0

fi
çeldci bir sesin bana her zaman

hissedere! otudum
Tf
JV •

jâ^nj hatrladm. Onu öl-

on «i* olduumu
ve owca®

dürecektim.

-pek,.bu,«noh
mVno.nl.m. g.hyor?

-Bir ar» »biri, bir ta*»-

kar,, engel « d.k-H— içerir.' Kafam,n kan^n, fark «.

n*b. “Melusine’in biUyerini hat.rl.yor muaun?'

Gözümde bir çocukluk ans canland, ama net deildi. “Bir

peri masal, yanlmyorsam Fransz. Bir ejderhaya dönüen yan

periydi, öyle deil mi?”

Casanova cahilliim karsnda ban sallayarak iç geçirdi

“Melusine haftann alt günü boyunca çok güzel bijfkjdnd.

ancak yedinci gün yan ylan olarak yaamaya lanetlenmiti

Yine de kendisini bir ömür boyu cumartesi günleri görmesini

yasaklayan bir geis’, sebebini söylemeyi reddetmesine ramen

kabul ettikten sonra Lusignanl Ravmondla evlendi. Birlikte çok

mutlu yllar geçirdiler. Ta ki Raymond’n kuzenlerinden birisi

onu karsnn cumartesi günlerini âyla birlikte geçirdiine

ikna edene ve o da gerçei ortaya çkarmak için karsn takip

edene kadar. te bu, Melusine'in sonsuza kadar bir ejderhaya

dönümesine ve Raymond'n da hayatnn akn kaybetmesine
sebep olarak geisi bozdu."

Bana bu hikâyenin gerçek olduunu mu söylüyorsun?”

içbir fikrim yok. Önemli olan u: Geis böyle iler." Elim

üzerine uzatt, ama bu kez dokunmaya yeltenmedi. “Bu,

DUgu? Kiiuar ns;

orada. Çok etkili."

uzun zaman açkla!*

Konsantre olarak, “Yllarca " -d. narca dedi. En az on vl K-u; a
daha fazla. Ve bu basit bir on ydbk sûra deil Büyünün amannl
göre bu sen.n yaan, sürenin yüzde* olarak hesaplanm,, San
yirmilerinin banda deil miydin?"

“Yarn yirmi dört olacam."

Omuz silkti. -te bu. Neredeyse hayat,n,n yana, boyunca
birileri sana sahipmi."

Yüzüme yeniden kan hücum etti. Sert bir ekilde, “Kimse bana

sahip deil," dedim ama Casanova etkilenmi görünmüyordu.

Peki, insanlar uzaklatrmann dnda bu geis ne ie yarar?"

Çok geçmeden bunu sormam olmay dilemitim bile. ’Düth-

racht geis çok güçlü bir sihirli badr, belki de en gücülerinden.

Ortaçada, paranoyak büyücüler, büyü yetenei olmayan elen

üzerinde bunu bir çeit bekâret kemeri olarak kullandlar Balarda

oluabilecek terslikleri önlemek için, ayarlanm evliliklerde de

kullanldn duydum.”

Devam etmeden önce bir an için odakland. "Bildiim kada-

ryla, bunu yapan kiinin senin duygularn bilebilmesini salyor

-gerçek duygularn, göstermeye çaltklarn deil-, yani ona

yalan söyleyemezsin. Ayrca her zaman nerede bulunduuna dair

bir fikri olmasn da salyor. Tam yerini saptayamayabilir ama

kesinlikle bunu bulunduun ehre ya da daha fazlasna kadar

daraltabilir."

Bu iin arkasnda olduundan oldukça üphelendiim kibirli

pisliin beni bir kez Senato nun istihbarata araclyla buldu-

unu söylediini hatrladm. Belki gerçekten böyle olmutu.
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karanugim^.-

daha fi*" "'>*
#**?** "*" l"n’ do*nl"r "

-Son .m. önemli otan», bu büyü herkavlamanzn ,|«h,

>oun olmasyla aran*l*W çekimi artnyor. Sonunda ondan

kaçmak istemeyeceksin

Donduumu hissettim. "O halde hissettiim hiçbir ey ger -

çek deil.' Bu kadar alçalm olmasna inanamyordum. Düün-

celerimin ya da duygularmn deitirilmesi konusunda neler

hissettiimi çok iyi biliyordu.

Söz konusu olan pislik Mircea'yd. Ününün en büyük sebebim

DracuJa'nn büyük kardei olmasna borçlu olan be yüz yandaki

bu vampir, ayn zamanda benim ilk akmd. Soyadn ya da birinci

seviye vampir ve Senato üyesi olmasn umursamamm Daha
çok güldüü zaman kenarlan knan derin kahverengi gözleri,

geni omuzlanndan dökülen maun rengi saçlan ve hâlâ bugüne
kadar gördüüm en ehvetli sey olan, tehlikeli derecedtViln*3
kemroel azyla ilgiliydim. Dier unvanlarnn yan sra, Mircea
ayn zamanda Tony nin Üstat dedii vampirdi. Bu, o yakkl
yurun içtenliini çok daha önce sorgulamam gerektiren bir eydi

diiz,^^n
'“rt ',0C*', dUygU,ar di^ bun,

büir Carin “l. !f,

bUyUSd d<* '- S*d“e °rada ol“'

06
bubnarrutm,

^An'rmm^dM

h1

]

ama^ d°*n‘SU bU"U^
tahtnn

varisivdi On^"
h'Çarak evlen™den nnce

benim varisliim ca, l

un mirastan mahrum edilmesi

Çünkü yeniyi seçen esk^h
^11 °ldUgUnda hiçbir önemi

***“ tarafndan vaml.u j

3 de^ldir 800 seçim ofisin kendi

5 fiü Js*d*ju,T

U Bu ^urum
» birkaç istisna dnda

b'*hJk
(«d.,,)

binlerce yldr çou kez. eski Pythj

kiiyi «çml*i. Ancak Mime, he„,m * *«»*".* «Un

dair kumar oynam, ve »man, ge|d l4i „,,

'
""''""“r»,

garanti altna almak için hiçbir çahav,
0*hllm«"'

Birçok nedenden do^Jtrr^'
deiim ayini bulayan, kadar bak, re kalJT*’*"’

**
Mircea bir gençlik a5k,nn beni bu rekahetm d"

V'

**“* istememiti Böyle.* kendi,, üzerimdeZ2»2"l
ben, yasak bölge olarak iaretlemi,,. Alçak herif

Duygulan artudm, söyledin," dedim. M.rreayia bu .ensrir
o.arak ilk amam,z, düünerek
nmdan ra, bahaediyorsun?- Mircea son kavlamamzda h,ç de
lgisiz gonnmuyordu, ama emin olmak çok zordu. Vamprlenn
Çou çok iyi yalan söyler. Ama o bu konuda yenümezdi br nu-
marayd; büyük ihtimalle bu onun * olduu içim O. Senato oun
en ustalk gerektiren durumlarda, istedikleri eyleri ikna, batan
Çkarma ya da hilekârlkla elde edebilmek için görevlendirdii

badplomatt. Ve yapt ite çok iyiydi.

“Hayr, bu çift yönlü bir yol. Birçoklarna göre büyünün en
büyük dezavantaj da bu. Casanova öne doru eildi, görünen o
ki bana ders vermek houna gidiyordu. “Bunu bir teybin amplifi-

katörü olarak düün. Her karlama, bir seviye daha yükselmesini

salyor. Balamas için bir ey verdin mi, birbirinizden holann

ya da holanmayn, artk o saplant yoluna girdiniz demektir.’

Yüzümün ifadesini görmemesi için bam dieryöne çevirdim.

Boazmdaki düümü ve szy görmezden gelmeye çalyordum.

Neden kendimi bu kadar ihanete uram hissettiimi bilmiyordum.

Hiçbir zaman Mircea ya tam olarak güvenmedim. Hiçbir usta

vampirin, özellikle de bir Senato üyesinin iyi adam kategorisine

giremeyeceini biliyordum. u anda bulunduu yere, acmasz
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kakanumcoua**

, d, Mk*W volh gelmi
ol.-n.zdi.Am. böyle bir

olmanndn ^^Sm. Tonyden bunu beklerdim

^rytpmayac^na
mun ondan farkl olacana

<*t am< ,P

lal Tony'yi kimin eittiini sanyordum ki?

inanmtm Aptal, lonyy

Oöodü.n « O»no™ n«> ifeöesiz oWu*unu fi.* e«,m . "Yan,

bunun tehlikeli olduunu
söylüyorsun.’

Z^f bir ekilde, Tüm büyüler tehlikelidir, chica. Tabu don

artlar altnda,* diye karlk verdi.

*Lafi dolandrma!’ Duygulanmn incitilmemesine deil,

cevaplara ihtiyacm vard. Bu iin içinden çkmama yardmc

olacak bir eyler bulmalydm.

*Lah dolandrmyorum,’ diye srar etti. Bir kadn çlk att ve

Casanova’nn gözleri arkamda bir noktaya yöneldi. “Lanet olsun!’

Omzumun üzerinden baktmda, üç oda arkadamn harda

bir dart tahtas olmamasna ramen dart oynamaya karar verdi-

ini gördüm. Dikkatimin dald srada Deino ile Pemphredo,

barn karlkl köelerine geçmilerdi. Bu arada Enyo da zavall

barmene kürdanlar frlatyordu. Biz harekete geçemeden, Enyo

zavalb satiri mutsuz bir inelie çevirerek ona bir az dolusu

kürdan daha frlatt. Satirin gösünde onlarca minik krmz be
nek belirdii srada kadn bir kez daha çlk att ve Casanova,
elikçisine onu uzaklatrmas için iaret verdi. Elemann satiri

T^aya yöneldi ve ben de onu kurtarmak için peinden git-

ne kadar onlarda bir oyunbozan izlenimi uyandrsan
da kzlar baz^n _— .
a kzlar bazen

Casanova
t

canlan istediinde- beni dinliyorlard.

bu arada ben2^^”'
b“rmeni *“*> u**® molaya gönderdi.—* b,r“** d,s,e,v"

^w önce bana doum günümde hediye

*den Undi'" ^«' larnev, rah bal,y^
görmesi için efsunlannn,,,. Pek bir ören*^^
bulunduu ortamda olup biteni kortun™ derecede rahm
pieüne sahipti Demeye dokunur dokunma, wdrn^
hiç houma gitmedi.

Sktkla yaprlan yanl yonrmUmabnn aks,*. Arklar kam
nadir olarak mh eini bulmak ya da iyi zaman geçirmekle ilgilidir

Kupa kilisi genelde bir gelmekte olduunu ^are, e«e de
Asrklar çok daha kark bir karttrr. Ac, ve tutkunun birbirine
karaca, belli belirsiz bir seçenee iaret eder Ve kartmn
üzerinde olduu gibi -Adem « Havva'nn Cennetten kovulmas
verilecek son karar, ardndan gelecek her eyi etkileyecektir

En sevmediim kartlardan biri olduunu söylememe gerek yol.

Ben geride kalan kürdanlar ellerinden alp kzlara yeni

oyuncaklarm verirken, Casanova da yeni bir barmen ayarlad

Sonunda masamza geri döndük. Konumamza, hiçbir ey olma-m gibi kald yerden devam ederek. “Her ey senin görüüne

bal,” dedi. Geçen yüzyllar boyunca birkaç skc büyükanneden

çok daha vahim durumlarla kar karya geldiini düündüm.

Geis kendi batnayken zararszdr. Ama Melusine inid de öyleydi;

büyü bozulmad sürece zararszd. Senin versiyonun bir kiiye

adanmla yol açmyor. Eer ilikinize bir müdahale olmazsa,

sonsuza kadar mutlu yaayabilirsiniz.”

Görünen o ki, büyülenmi bir zihinle mutlu olamayacamn

ya da sonsuza kadar yaamak istemememin bir önemi yoktu.

“Peki ya bir müdahale olursa?”

6 içinde sya duyarl, sv knsui termokromk maddeler bulunan bu tür ta» yü-

*ük Yüzük ta» vücut ssna göre renk deitirir, bunun da ruh halnz yanst-

b£ düünülürdü. (ed.n.)
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““"T*ta—» Am.+m d. 0rkjn hr

^
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«**d*n k*l,llr"'* 1' W" h*f'k«.

** MlW "W>TIm k‘ WyI y*h-"' «‘

2T,„ hm. «.tak Wkndl S'™'!*" bir in«n /ri. «tldim

hta r*n« * ««" ihm«i ««'""* °""' d,>" d"‘m ««

•Peki, ne olurdu?*

Durunu gör deiir Eer ba yeniyse ve ikiniz birlikt,-

çok fazla aman geçinnediyseniz -dier bir deyimle büyünün

etki seviyesi düük «varlanmsa- belki de hiçbir ey olma/

Ama seviye ne kadar yüksek olursa, müdahale o kadar kötü kar

lanr Sonunda biriniz veya ikiniz birlikte bu tehlikeyi ortadan

kaldrmak için harekete geçersiniz.*

•Ortadan kaldrmak m? Öldürmek mi demek »(iyonun ?*

Azm açk kald. Mircea aldm kaçrm olmalyd.
j r

‘Büyük olaslkla o noktaya gelmez." Casanova beni sakn
letrd ve midemin hafifçe çözüldüünü hissettim. Taliplerinin
Çofri sen Çilik atmaya ya da sevgilin onlar tehdit etmeye ba
ladgnda vazgeçecektir.*

!*“ dUJUm halme Horih,/ diye içimden“ her an "mar—^ yapan k* b,r^

"iTlT • Pythta nmuf» kötüle»

olarak bildiim

olmas,
T0mas admda bir vampiri benimle arkada;

rak kiiye devrolmas
i

^ 01 an*am5 ** gücünün bir son-

1

bambaka
bir durum

^ ay“1^ere balamt. te bu da

atmt. Agnes eski ayini balatabilirdi

****"***»**

" *y‘n*
•""‘•"'fcrab.hrdm Mrrburn a zaman ««enir

ffUn ,

"

Ve Mircea kendi luz,*,*.^
[ fc

*"***"" "•»b'den.k

Hallenme, ,çt„ Torna.
k“:o,, «Vnmnfl.—

önce do*mu,tu T,mu. («biri»*,
,1MJ

* v*

ve verilen emirien yenne ger^,
n.ml. ilgili ikimizin de fikrin, m

'""to

Torna,. i„M„ davranylann, mukmnmel bn uk.„
edebilen o ender vampirimden b.riydn öyle

*

arkada,, olarak birliktey^Mt** w ben onun ne oWu*,„„anlamamtm Mircea nm uneyeceg, kadar .dmau da .aiunl*
mi5t.k. Çlgn hayatma kimaeyi dahil etmek «emmedun, «
ondan uzM, durmaklaW, komdugumu du^nm.edum tma
aonuç olarak gerçekle** ,ek uy Mircea nm ntüel çm kend»r„
ortaya koymasyd.

Neyse ki ritüel tamamlanamadan bölünmütü bu, ayl-dmda minnettar olacam bir eydi. Ayinin tamamlanmas
benim hayat boyu Pythia olarak kalmam anlamna geliyordu
elbette bunun beni nasl bir hedef haline getirecei düünülürse,
bunun çok ksa bir süre olacana üphe yoktu. Gerçi u anki

yaam süresi beklentim de o kadar harika görünmüyordu.

Casanova, “Gesin uygulaycs bu etkiyi bir baka kii için

kaldrabilir," diyerek beni onaylad. “Uygun bire bulunana

bakire kalmalar için koruyucularn genç varisler üzerinde büyü

kullandklarn duymutum. Büyü, sadakat’ K»gt olarak,

seçilen ei memnuniyetle kabul etmelerini garanti ediyordu.*

Casanova nn yüzündeki ifadeden holanmamtm. ‘Peki,

ne oldu?"
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, hir utatan» W»*"
*“ *lm*k M" bw"

*" h.reketlerimn ne k.<l«r arif oldu*,,

riksiKr u*n« ho,|,nm.y.ca*n« d,ir bir hi*

T* dutu. Çünkü geri tepme eilim,

si**rasm '

'
Ba?'en* y,r,d '

, „ Wlk k, kzlann korayuculenndan b.k. birieiyle ev.

leomektense intihar «dikleri durumlar d. y^nd,.’

Yüzümdeki dehet ifadesini fark edince hzla açklamaya

giriti. -Bu doru yaplmas çok zor olan bir büyüdür, Cassie

Adanmhk birçok anlama gelebilir. Geis sadakati garanti atana

almak için tasarlanmtr, ama tek bir yöne sahip olan kaç tane

insan duygusu biliyorsun d? Sadakat hzla hayranla dönüebilir

Bir dier açdan, hayranlk duyulmayacak birisine neden sadk

kalacam düünesin ki? Hayranlk çekime dönüür ve çekim

de ak haline gelir. Aksa çounlukla sevilen kiiye sahip olma

istei uyandnr. Anlyor musun?” fJ J
I

‘Evet.’ Anlalan vücudumdaki tepkimeler beynime göre bir-

kaç adm önden gidiyordu, çünkü tüylerim diken diken olmutu

Sahip olma, genellikle bir çeit ‘kiiye özel olma' durumu

«tk hu büyüyü y.prn.y, knlk^m ,yw^
çok güçlü bir büyücü y, d. d* binmni u„^ "

Dalgn bir ekilde. -
Pjl ^

dim. Mükemme,bir^m^bi^mütj^^^
sadk hizmetkkrlanndan birisi olan Tony'yle brak, gücünün»
gelip gelmeyeceini görene kadar »cisla dokunulma, kalmam,
sala. Duygularm hesaba kallmaz», bu gerçekten de mükemme.
bir pland, Ve tabii ki hesaba katlmamlard Usu „mp,rler
hizmetkarlarna satranç talan gibi davran,rd, piyonunu dile*
gibi, küçük eyleri düünmeden onlan istedikleri yere hareket
ettirirlerdi.

“Bunu Antonio yapm olamaz," dedi Casanova, üpheli bir

ekilde bana bakp derin düüncelere dald ‘Kaçmadan önce

yllarca onun malikânesinde kaldn. Büyü asla oray terk etmene

izin vermezdi, hatta bunu denemek dahi istemezdin.”

rkildim. Tony’ye âk olma düüncesi bile midemi bulan-

drmaya yetiyordu. “Peki, kaldrlabilir mi?”

"Yapan kii tarafndan, kesinlikle."

gelitirir. Bu kii sadece ve sadece bana ait olmal, biz birbi-

rimiz için yaratlmz, gibi eyler." Bir elini savurarak, sigara
duman,nn salnp tavana doru yükselmesini salad. Ben de

mi sigaradan pek farkl hissetmiyordum. Beynim tüm bu

guLnm darm dand^
Ç*karmaya ça,l$aralt tekliyordu ve duy-

^^InZ^umuC^
Sa"OVa "" tÜm ^

Dognselnlö.
umutsuzluk, veya nefrete dönü,

'»nna b.*l,
* ko"“u "ilerin

“O olmadan?"

Casanova ban iki yana sallad. ‘Ben yapamadm. Ve ben

bu ite çok iyiyim, chica," diyerek tek kan kaldrd. Tabii

kimden bahsettiimizi bilseydim sana yardma olabilirdim. Belki

de balantlarmdan biri...”

Ona kim olduunu söylemek istemiyordum.u andaki patronu

Ton/ydi, ama Mircea da Tony’nin ustasyd. Yani Tony’nin sahip

olduu her ey ve ona ball olan herkes üzerinde hak sahibiydi.

Kdemli usta bir vampirin, hizmetkârlarnn adamlarndan birisim

alabilmesi için uygulanmas gereken baz prosedürler vard, en

azndan bu vampir Tony gibi üçüncü seviye bir vampirse. .Ancak
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KAM|,wl"

u{rceâ he" de Sen*,o y* k"nM ,,a#,,,Z °,du*'

Tony «rtk hem M.
kontrolüne emiti, ki h,,

için Mh'P
0,du*' '

.nm l)jstwl
olduunu Eylemenin dolayl,

d. Mirce* n,n <*“
lmcsi pek mümkün deftild, an,,

n,nn bir ncf« •«m K<*^ s|kl«"nlmak,an ho*hnn' l>TO

dum n„b^kbne»nK^m
d? Elr.fl. bizi dinlen binlen

olup olmadn kontrol ettikten sonra y.™*., ‘Mirce.,- dedm,

Casanova bir .n için bos bos bakt ve birden etekler, ta .

tunmu gibi a>aga fH»d ‘Bunu çok d«h. önce «ödeyebilirdin

Cassie!' diyerek korkuyla fsldad. “Bu derinin diri diri soyulmas

bugünkü planlarm arasnda yok!

Sinirli bir ekilde, ‘Otur yerine," dedim. “Bana l

nasl kurtulacam söyle."

Ciddi bir ekilde, “Kurtulamazsn. Tavsiyemi

Evine, sevgili usta vampirine geri dön. Verdiin skntlar için af

dile ve sana ne söylerse onu yap. Sana öfkelenmesini istemezsin

“Mirceay öfkeliyken gördüm," dedim. Bu gerçekten de

doruydu, gerçi bugüne kadar öfkesi hiç bana kar olmamt
Ayamla Casanova’nn sandalyesini ittirdim ve, “Otur. nsanlar

bakmaya balyor,’ dedim.

Casanova, Evet, diye onaylad. “te bu yüzden imdi do
ca ofisime gidip, telefonu elime alp büyük patronu arayacan

^
bulmasn istemiyorsan, kalan zamann kaçmak için

kullanman öneririm. Bir yaran olaca yok gerçi.“

‘Ondan korkuyorsun!"

de korkma! s
^°

nUy*a
’ Dur ^ir düüneyim. Evet! Bence sen

KARFNr HANcp

aknlkla o„. baktm Benim ,„ nKj|fcrn
çilecek blriai deildi, «m. onu e*k, bir Jt ^
dan titremesini açklayacak eyler yapark

yarat,*,n kork ',-

“Mircea dan bahaediyoruz, dej| mir
^ * *°rmeTm*'"v

Caunova öyle bir etrafa baknd, daha vmra n ^
gülünç aylabilecek bir ciddiyette y,„lmhk ,

Ben, dinle, küçük krz, Ve «yUd^nt.kulaktaki

H.tordnr Scn«,„„„„ b^dip|„ml , olmasmn ^
o her zaman uttedijini al.r Benim üvaiyem, bunu Mm „„
kolaylatrman; belki sana daha iyi davranr.'

Telefona komamas için onu kravatndan yakaladm ve yü-
zünü yüzüme yaklatrdm. Genellikle vahi bir tip deilimdir
Normalde -büyürken, bir parças olmak istemeyeceim kadar
iddet gördüüm için- iddet yanls da deümdr, ama o an bunu
umursayamayacak kadar delirmitim. “Sen konuman yaptn,

imdi benimkini dinle. Manipülasyonla ilgüi her eyi biliyorum.

Birileri iplerimi çekmeden geçirdiim tek bir gün bile olmad.

Tüm bu Pythia saçmal bile benim fikrim deildi. Ama biliyor

musun? Bu bir eyleri deitiriyor, öyle deil mi? Ne düünürse

düünsün, Mircea bana sahip deil. Kimse bana sahip deil. u
günden itibaren benimle dalamaya kalkan herkes benim ne

kadar kötü bir düman olabileceimi örenecek. Anladn m?"

Casanova yutkunmaya çabalad ve ben de onu serbest brak-

tm. Korkmak yerine, alay ederek sandalyesine geri çöktü. Tek

kan kaldrarak, “Eer o kadar güçlüysen neden benim yard-

mma ihtiyacn var?" diye sordu. “Neden geis büyüsünü kendin

kaldrmyor ve gazabn Antonio’nun üzerine yadrmyorsun?

Kuru bir sesle, “Ne yazk ki iler böyle yürümüyor,’ dedim

“Ayrca bu kadar komik olan ne?"
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nünde* 1
,nn* sinir bwzucuydu

"A',m*^

%£££* bir ,KUbM ol,n'n erekiyor ‘

'0kI fK
ninüyordu Güçlü çizgileri ol»n yüzünü,,

““““^-cluruyordü «m* hemen k'ndi" i >°P*riad,

J£***»* Bir sonrRd *r «“«• *“piyon.sln
'

"

gibi Bü köede..." dedi. ses. nng hananndak
00,1 g0Zk

. -Lord Mircea; be yüz yldr pç

'‘ iTlnpTumnri» «m. hemen kendini toparlad.

böyle bir f><Je g
'

^ __ o;- ^nntki sklet ampiyonasn,

ütik ve sosyal s^lann
hiçbirinde yenilmedi. Dier köedeyse

rakibi, son derece sevimli görünülü Cassandra; ksa bir süre

önce Pythia'nn tahtna geçti." Daha da fazla sntt. “Anlamal

sn, Cassie. Bir incubus için bundan daha iyisi olamaz. Eer hu

bedene kar bu kadar koruyucu olmasaydm, kesinlikle nnge

yakn bir koltuk kapmak için dövüürdüm."

Gevezelik ediyorsun," dedim tiksinerek. “Bana^e yarar

bir ey söyle!" /f I Ci
'Neden bu sefer de sen bana bir ey söylemiyorsun?" diye

atld. Tony'yi bulursan tam olarak ne yapmay düünüyorsun'

Uzun zamandr ortalkta. Onu öldürmek kolay olmayacaktr Neden

rahatlayp Mircea'nn onun iini bitirmesine izin vermiyorsun-

Er geç onu bulacak ve ikimiz de..."

‘Mircea, Myra'yta baa çkamaz!" Casanova’mn hâlâ anlamm>r

olmasna uanamyordum. “Belki beni imdi ve burada koruyabilir

ama beni endielendiren imdiki zaman deil." Myra, baz kötü

arkadalar edinip men edilinceye kadar Agnes’n mirasçsvd
cak bu düü,

yeteneklerini ondan almamt, ki bu da geç

gi ip ben henüz onun kim olduunu bile bilmeden önce

öld

a k'*ece^' an*amna geliyordu. Ebeveynimden birim

konr .^
d°*mamami bile 8a™t edebilirdi ve Mircea bu

konuda hiçbir ey yapamazd.
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buyuk bir b,çakla kesilmi^ ^
saçyordu. Ho, bu pek de allmadk defckh. onu gülümseri,™
hiç gontemitim

Beniöidürmeyeçammadübbergunuguzeiiar
gun olarak addetmeye balamtm Dizlerine kadar uzanan ve
silahlarn saklayan deri paltosunu «.ydig, düünülürse, buzun
o güzel günlerden biri olmayacak gibi görünüyordu



2. Bölüm

“Bu tahmin ettiim kii mi?" Casanova, paltosu açlp bir müfreze*
öldürmeye yetecek kadar silahn göründüü büyücüye panikle
bakt. Vampirler bile savaç büyücülerin. Cemaat tarafndan hem
insani hem de sihirli sava teknikleri üzerine eitim alm büyücü
ve cadlarn etrafnda dikkatli davranrd. nsan kanunlarnn
uzun yllar önce Vahi Bat yla birlikte geride brakt. Önce
vur, sonra cann isterse soru sor, eklindeki zihniyete sahipti-

ler. Elbette polis memurlar, bu büyücülerin sklkla karlat
sürprizlerle uramak zorunda deillerdi.

Bu tip büyücülerden yeterince görmütüm ve anlalan Ca-

sanova da benimle ayn fikirdeydi. Cevap vermemi beklemeden,

gururundan vazgeçip masann altna girdi. Enyo bar taburesinden

atlayp büyücüye doru arar komaya baladnda, kaçmaya

kalkmaya deer mi diye düünüyordum. Büyücüye el kol hare-

keti yapt ve gözleri olmad için sadece bo deri katmanlarn

koruyan kalarn havaya kaldrd. Ne düündüünü nasl bil-

diimden emin deilim çünkü tek kelime etmemiti ama amaç

belliydi. Bam kendimden emin bir ifadeyle iki yana salladm.

Aslnda büyücünün ne olduundan emin deildim ancak "arka-

da" kelimesi kulaa doru gelmiyordu.

Enyo, sadece birkaç masa uzaktaki büyücüyle yüz yüze gelmek

•Çin döndü. Büyücü aniden durdu ve bir saniye sonra nedenini
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'"'"'I „ iatct zara*»
görünüyorlard Enyonun ezlk su ,

*î
v^nde o kadar çok kst vard ki, gözlerin noksanl

beij,

diszaa «d*™da*n «çlan genelUkle on.^
birkadngoriü>ûü*rinii.

Ama hikü bu göriintüden eseryoko,

Mitolojik bilgim çok gbÇd deildi; sadece eski bak,c,n

Eugene nin veri* demlerden kalan küçük parçalardan olu*,

yordu. Bu an, onu daha çok dinlemi olmay dilediim anlardan

biriydi. Özellikle ufak, yal bir kadnn, durduu yerde, üzerindi

sadece bileklerine kadar inen uzun saçlar ile kana bulanm bir

Amazon olduu ksm. Enyo o kadar hzl bir ekilde deimiti k

görememitim bile. Pritkin’in gerçekten korktuu zaman bembeyaz

olan surat, bana hikâyede bildiimden daha fazlas olduunu

söylüyordu. Bilmek istemediime karar verdim.

Ben asla bir kahraman olduumu iddia etmedim. Ayrca
Casanova masalar kendini korumak için kullanp emek], > erek

kaçmaya balamt ve ben de Tony’nin nerede olduunu hâlâ
bita.yorduo,. Vere çöküp delerimin üzerinde Ub.nl.nm takp
«O*»* lasMun gir sauiye sonu arkamzdan cehennem te-

ITT 't™**
1'* S'1"**' baslad,, ancak dönüp ne

pratikim ö

Cal 1131131M' de*Udim - Açmakla Ugib yeterince
pratiim vard ve en iyisi hedefe odaklanmakt.

«ma ben karimi bü^dlh

^^ b'r sandalyenin J»™ 1 u',u

h“1,emek)e<m *“»"
»vraüum Buras;

’r!
g0mnuy0rdu

- ""a ben öyleotoudm
en «z bir düzine acil ,|l

nin mekanlanndan biriydi ve Tony asla

bir yerlerde büyüyü "L,.

* °lmayan bir yer yapmazd. Oralard

**“ y^n Casanova n

^ ^*Pl °*^u4undan emindim^ ki*rinua fcmrf. L^?
CU<tUn,tn

*üsm krmz, Çin s
^‘d^lbçsas.nnadm.eekcti

karen chance

nin kenann. yapçtm, gözlerimi kapadm - „„„ ,
.

.

Tekrar gözlerimi açtmda, floresan
|amh l ,

bir koridordaydk-
3 ar a «vdnlatlrmj

Cisanova kaçmaya çal,*,. ama^ ona^
Hazrlksz kabmz iç çamasinmm kçmn arasm,
sebep oldu^ ve Casanova benden daha guçlu
kolay deildi. Ama Tonyye giden en önemli balamm oydu ,onu kaybetmeye niyetim yoktu. ‘Ah, pekâlâ!" dedi beni ayaka
kaldrrken. “Bu taraftan!"

Kaln krmz pelü ile döenmi lüks bir koridora açlan
kapya doru kotuk. Altn kabartmal duvar kâdnn üzennde
müstehcen resimler ve misk gibi bir koku vard. Nefesim kesil-

miti, Casanova ise defalarca asansör dümesine basmakla megul
olduu için bunu fark etmemiti. Tam ben nefes alma fikrinden

tamamen vazgeçmek üzereyken asansör geldi ve kendimizi içine

attk. Casanova beinci katn dümesine bast ve ben zorlukla.

Aaya, park katna inmemiz gerekmiyor mu? Eer binann
içinde kalrsak bizi bulabilir," diye itiraz etmeyi baardm

Casanova bana bir bak att. “Gerçekten yalnz geldiini

mi sanyorsun?" Omuz silktim. Pritkin i dier büyücülerle çal-

rken görmemitim, yani böyle bir olaslk vard. Kendi bana
yeterince kargaa çkarmt. “Kesinlikle bir destek ekibi vardr,"

dedi Casanova, titreyen elleriyle ceketini düzelterek. “Brakalm

içerideki korumalar urasn onlarla.”

Asansör daha çok bir kadnn yatak odasn andran geni

bir ofise açld. Her yerde aynalar, geni ezlonglar ve duvarda

neredeyse aadaki kadar büyük bir bar vard. Eer bu çoktan

gerçeklemediyse bile muhtemelen yaknda bir incubus tarafn-

dan ele geçirilecek olan iyi görünümlü bir sekreter bize içecek

sunmaya çalt, ama Casanova onu eliyle geri çevirdi.
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, ^ ldan geÇP ^ridek pe,Ü* blr ‘Ç °fiw U^'k

. uygunsuzca duran dört direkli yata* ve üz,*,,

s ila kadn görmezden geldi Duv#nn

karf.n c.hance

ZSESZ ** renkii modcrn bir resmm^
ju kzlarn somurtmasn görmezden gelerek 0nu

eect ve i*n uc
. .

Ii,p ettim. Öbür tarafta. K>nde sadece bir masa, sandalye ve

duvarda «h dev bir ayna dnda çplak olan dar bir oda v„d ,

Aynann yöeyinde elini gezdirdi ve aynadaki görüntü çöldeki bir

serap gibi dalgaland Bunun çalanlarn kontrol etme yöntemi

olduunu anlamtm.

Daha önce de benzer cihazlar görmütüm. Elektrikle çalan

herhangi bir ey güçlü koruma büyülerinin yaknnda çalmad

ndan ve Philadelphia'daki kalesi bu büyülerle dolu olduundan

Tony asla güvenlik kameras kullanamamt. Kiisel dosyalarn

çalmak va da onu federallere gammazlamak gibi bilmesini asla

istemediim eylerle urarken, bunlardan kaçnmak için ga-

zeteme ekipmanlan hakknda bilgi edinmek zorunda kalmtm
Bunlar çok ie yaramasa da en azndan hazrlk aamasnda ya-

kalanmamam. Herhangi bir yanstc yüzeyin büyüyle belirli

bir alan içerisindeki dier parlakd yüzeylere balanp ekran
larak kullanlabileceini biliyordum. Bu mekânda bulunan avna

mermerlerin says düünülürse, Casanova muhtemelen
kaynan içinde istedii her yeri kontrol edebiliyordu.

tüdek tef

minldandl ve tann görüntüsü belirdi. Ben göriin-

olarak

^ ****** merak derken, gözetleme delii

anladm. Gong bo

arkasndaki büyük Çin gongunu kullandm

bükey
Seklindeydi^

br0nz olmasnn yannda d-

inamndan
savasn

görünhi de öyleydi. Üzerlerindeki

°*duklann tahmin ettiim üç kiinin

srtn gördüm. Pritkin i görememitim ve P^-
olmasndan biraz kokuyordum.

nun onu yemi

Enyo. kainlikle bunu jmpabifec*0, ldrilnttymhl

güçsüz kadn. kanla kapl. kafa,, on, ,v,«bn „„„„
fenerlerin ken.rl.nn. deen blr uvw, donumu*,, s*l.n
hâli griydi ancak vücudu gelimii. ,n,k „m „
dileri vard. Eski dileri bir vampirinkinden uzun ve «vnyken.
bunlar bir kedininki kadar san ve yrtcyd. Öfkeli görünüyordu-

belki de büyücülerin ana kapatlm olduu içindi. Pençeleriyle

a âdeta bir kât gibi yrtt. Ancak daha hareket etmeden ipler

yeniden kendi kendilerini ördü.

Neden hâlâ barn dier tarafnda yaylmakta olan kz kar-

delerinin olaya müdahale etmediini merak ettim. Pemphredo

gonga bir bak atmadan önce bunu ancak aklmdan geçirmitim

Gözü tutma sras onda olduundan, balant kesilmeden önce

bana göz krpabilmiti.

Kzlar geldikten sonra biraz bilgi edinmek için aratrdmda

Pemphredo’nun, “ürkütücü sürprizlerin ustas’ olarak anldn

Örendiimi hatrlyorum. Bunun ne anlama geldiinden emin

olmasam da, bu üçlüye gorgonlan koruma görevi verildiinden,

her birinin bir savaç yetenei olduunu farz etmitim. Gerçi

Medusa’ya olanlar düünülürse, çok da etkili olduklar söyle-

nemezdi.

Pemphredo birden, sanki beni duymuçasna baklarn en

yakndaki büyücüye, ar avize tepesine inerken çlk atmak için

bile frsat bulamayan narin Asyal kadna çevirdi. Kymklar etrafa

dald ve kadn krmz ipek fenerlerin altnda gözden kayboldu.

Görünüe göre kzlar bir süredir bunun pratiini yapyordu.

Çok geçmeden büyücü kan revan içinde, ama hâlâ nefes ala

rak emekleyip avizenin altndan çkmay baard. Gerçi kavg .



„ t*MM«
ll* tor*

k*"l,r,k “ ^ „,„,)«* <>nu ymkJcnolu»t,mh,kl,

Kimi» daha ün« p» <sdm-»i merak k„.

<“b
‘
!'r nCn«" Knyo'"»" nc k* ti*r y0ruln,U, oü,bil«« A-,

Z£1«<**— s,rt,,n dönükken blle
'

tajl.y.n kollanyU |er*in »örünüyoriaü.

•Bir sonnunz vr," dedi Cnsnnova.

Öyle mi dersin?* Pemphredo’nun,
kendini «yandan vuran

ba*ka bir büyücüye baktn gördüm. Deino birasn yudumla-

pp bann arkasnda kollarn kafasnn üzerinde kavuturmu

olan yeni barmenle flört etmeye çalyordu. Casanova büyuk

olaslkla bugünden sonra sava ödemesi isteyecekti Deino'nun

özel yeteneinin ne olduunu örenmeden de yaayabileceim,

karar verdim.

‘Hayr. Demek istediim gerçekten bir sorunumuz vm

Casanova nun sesinin ardndan kafam kaldrp baktm ve ka

pda bize dorultulmu bir av tüfei ve son derece öfkeli olan

bir büyücü gördüm.

Ç geçirdim. ‘Merhaba, Pritkin!"

Vampir kad.nlann geri çek yoksa bu çok ksa bir konuum
olacak.*

kez daha iç geçirdim. Pritkin’in üzerimde böyle bir etkisi
a Onlar vampir kadnlar deil. Onlar Graeae, eski Yunan

y»ntannç.l,
nyadaöylebirçey-

y“Pt sevh. ^

Urdandl Bir peyleri öldürmenin dnda en iyi

‘»«Kcetinta

'' dal*“'
, yalunda daha büyük bir «ey,

v«rerek sözlerini parçalad.
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“Yapamam." Gerçek buydu ama bana iinanmam, olmasnaarmamm. Pritkin in bu zamana kadar vvleriia, w
bir «eye inanl.».,,, h.„ri.n,,y,ml„m *,^ L , _

*
zahmetini* katland,»m merak etmeme «hep oh*»*, Tah„
ki konumak. Ilateainde çok d. üa, ..ralard.m »„
ancak beni Gömü, Cemaafe »ötüriip oldukça derin bir undan,
attktan ve anahtarm kaybettikten sonra gerçelde,ird

Anlalan çift namlulu bir silahn tetii küçük bir odann
içinde çekildiinde oldukça kuvvetli bir ses çkaryorum,

“Lütfen ne istiyorsa onu yap, Cassie Bu vücudu olduu
haliyle seviyorum. Üzerinde dev bir delik açlrsa hiç memnun
olmayacam.”

“Ah, evet, inan u an bizi endielendiren ey de bu." Bu

yorum duvardan geçip yanmza gelen hayaletten gelmiti. Ca-

sanova küçük bir sinei kovar gibi sesin geldii yöne doru elim

savurdu ama onu skalad, “/ncuöuslann çekici olmas gerektiim

sanrdm,” diyen Billy, duvann öteki tarafna yöneldi.

Casanova, Billy’yi göremiyor ancak eytani alglan sayesinde

onu duyabiliyordu. Yakkl alnnda endieli bir krklk be-

lirdi ama hayalete karlk vermedi. Buna sevinmitim, böy lelikle

Pritkin, Billy'nin orada olduunu bilemeyecekti.

Billy Joe hafifmerep kadnlara, edepsiz iirlere ve kât

oyunlarnda hile yapmaya baylan, rlanda-Amerikan kökenli

bir kumarbazdan geri kalanlard. Son özelliinden dolay, filerini

son kez yirmi dokuz, yanda bozdurmutu. Birkaç kovboy onun

trlandal aksanndan, buruuk gömleinden ya da salondaki kz-

larn ona fazla ilgi gösterdii gerçeinden holanmamt Ama

asl olay, üst üste çok el kazanmas ve adamlarn kolunun içinde

bir as bulmasyla patlak vermiti. Billy çok geçmeden, daha sonra

. 39 .
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, . eklerini boylayacak olan ve içine hilebaz.,,

Misissipp n

'

Bunun nunkli bir W">'
«>nl«nd.rm^ olman, gerekip,

okutan birf* hah» önce
Billy, ziyaretçi bir konteste,

azndan Billy kadnn bir unvan olduunu savunuyordu

jTtÜden bin utan görevi gören yakut bir kolye ve birkaç p,^

eju kazanmt Doal dünyadan sihirli güç alyor, bu gücü sahi

b,ne ya da bu dununda
sahibinin hayaletine aktaryordu Billy nm

hayaleti, zor beenmesiyle ünlü öretmenime uygun bir hediye

arayana kadar bir antika dükkânnda toz biriktiren bir kolyenin

içinde yayordu. Hayatm boyunca hayaletleri görebilmitim

ama ben bile hediyemin içinden çkana armtm.
Çok geçmeden, uzun yllardr onu sadece görebilen tek kii

olmadm, buna karn salad nimetin bolluu içinde ona

enerji balayabilen tek sahip olduumu kefettim. Benden al

d düzenli balar sayesinde Billy çok daha aktif olabilm

,

Karlnda çeitli sorunlarmda bana yardm ediyordu. En a

dan teoride.

Bakm, yakalad ve omuz silkti. “Bu mekânn çok fazla

girii var Hepsini izleyemezdim.” Büyücünün arkasndan bir
bak att. Tannda yardmcs var."

zörtü^ÜT
b0>™dakl “ Mtele bakyordu. Onu ilk

Kabala böysrtJ!!°

<,n,,m
' araa bu *er?ek bir «olemdi Onlan

hahamlann yara,m ' olmas ' *erekl

olarak
popülerdiler^

3^ ^üyücü *erin arasnda asistan

bir ?eve zarar vprn,

^ ^ ^unun ^^bi iç organlar olmayan

-:;;r
malanmdan

hiçbiri

g0Zden geçirdin
>. ama her zamanki savun

asimetrik be köeli
^^ fikr

8elmedi. Srtmdak
2 dövmesi, aslna birçok büyü sald

karen chancf.

nan, durdurabilecek bir kalkand. Gümü Cemaat in k h
tarafndan i,lentni„i ve „„„„ i„an ,ima7 J™"'
•"I

°'m
7;

Ama ° «W üere.cycu^durdurup durduramayacandan emin degild.m Ve„ an bun"
test etmek için hiç de uygun bir zaman deildi.

Ayn zamanda bileimde. Pritlönm benden daha çok nefret
ettii, içinde hançerler bulunan bir bileklik vard. Bir zaman-
lar onu bir eyleri yok etmek için kullanm bir kara büyücüye
aitti. eytani bir büyücüydü ve mücevherin de böyle olduundan
üpheleniyordum, ama görünüe göre ondan kurtulamyordum.
Onu gömmeyi, tuvalete atmay ya da onunla çöp öütücüyü bes-

lemeyi denemitim, ama olmamt. Ne yaparsam yapaym, çok

geçmeden küstahça, parlak ve yepyeni bir halde bileime gen

dönüyordu. Bazen ie yaryordu, çounlukla emirlerime itaat

ediyordu, ama eski zamanlan yeniden yaama ansn da hiçbir

zaman kaçrmyordu. En son karlamamzda, hayalî iki han-

çerini Pritkin’e saplamt. Bilekliin olduu elim u an cebim-

deydi, bu ii daha da kztrmann bir anlam yoktu. Neyse d,

bir seçeneim daha vard.

“Hey, Billy. Sence bir golemi ele geçirebilir misin?' Pritlün'in

gözlerinde herhangi bir tereddüt görmedim, ancak omuzlan ha-

fifçe seirdi.

“Hiç denemedim." Billy o tarafa doru uçtu ve cokudan

yoksun bir ekilde goleme bakt. Ele geçirme iini pek sevmiyordu.

Enerji seviyesini düürüyor ve genellikle pek de ie yaramyordu.

Onun en sevdii hile, bililerinin içinden geçmek, düüncelerim

okumak ve geride kendininkilerden bir iki tane brakmakt. Ama

bu hile u an için iimize yaramayacakt. “Sannn bunu ören-

menin tek bir yolu var," diye mrldand.
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nun kasjd bir hakket olup olmadn bilemiyordum
• anid

ranktpk, bir pinpon
topu pbi küçük odann içinde aelcme»,

jT-- üphe ettim. Masay mahvetmeye dora Berterken

bana çarpt w büyücüye taklp dümeme sebep oldu. Bülv y,

o eyin içinden çkmas için barmaya çaltm, ama nefesin,

Pritkin in üzerine dümemle birlikte mideme çarpan dizi saye-

sinde kesilmiti. Dürüst olmak gerekirse topuklularm hassas bir

noktasna denk gelmiti, ama bu bir kazayd. Onun diziyse deildi

Sövmek için yeterli nefesi almaya çalrken, birden çok ta-

mdk ve bir o kadar da istemediim bir hisle dolmaya baladm

Zaman deiimi Pythia'nn kontrolü altnda olmalyd, tam tersi

deil; ama birisinin bunu önce gücüme açklamas gerekiyordu

Zamann içindeki o souk ve gri bolua dümeden önce sadece

içimden, Ah, hayr
,
imdi deil, diyebilecek kadar zamanm oldu

Ksa süren serbest düüümden sonra yüzümü zemine

çarptm. Görüüm netletiinde krmz ve siyah desenleri olan

yüzeyin, son derece sert bir tahtann üzerine serilmi bir hal
duunu anlayabildim. Bir anlk aknlktan sonra yine barda

oduumu sandm, ama sonra önümde dikilen iki çift aya fark

m - Turistlere »it görünmüyorlard.

b°nC“klar SCTptrilm'* 0lan

!an suratma defcm u
'7™ Pyiyordu - Bu boncuklar, kenar

deydi.
Boncuklar neJd°

”^ *** elbis€si>r,e 'W™™
olan beline bdar

**** 'mkânsz denilebilecek kadar ince

UZaniyor ^aba sonra kayboluyordu. Böylelikle

. Al .

KARPN r.HANCF

boynundaki ve
U„^

deenin düürmeyecein, düündüm Ben, fark

lkte honutsuzca kta.l.n güze, gödebne hak,™t h„L
kafan,, çevtrd.m. Hiç uphe y,* kl bu kadm bir v,mp,rtl „wvampmn gozlenne uzun süre bakmak aal. iyi bir fik,r deildi

Ayaa kalkt.m ve tmkz bu sürprizle kar,,la*,m Nereden
tekrar düüyordum -sadece Tony kanonlara m, sanbm mpuklu
ayakkab giydirecek kadar satbst olabUinb- ve bir el bero hamak
için uzand. Çok tandk bir el.

Kadn gibi, kavalyesi de belli ki gece için özel olarak giyin-

miti. Adam siyah frak içinde, alçak kesim yelek, beyaz gömlek

ve beyaz papyonuyla k görünüyordu. Cilal ayakkablar, gizli

küçük mücevherlerinden -saçlarn boyun hizasnda atkuyruu

eklinde tutan tokasyla uyumlu altn kol dümeleri- daha fazla

parlyordu. Sakl aksesuarlar beni artmad, Mircea gösterili

kyafetlerden hiç holanmazd. Beni aknla düüren, göz göze

gelmemizle birlikte içimi dolduran bunaltn nee duygusuydu.

Birden onun saf erkeksi güzellii karsnda tutulmutum. 0

kadar zarifti ki, nefesimi tutmak zorunda kaldm. O uzun bacak

lan, o zarif çizgiler âdeta bir dansçy, uzun mesafe koucusunu

ya da her neyse, ite onu andnyordu; nesiller boyu süren asil

bir kann ürünüydü. Tek bir özellik bu resme uyum göstermi-

yordu: Dudaklan ince aristokrat çizgisine sahip deildi, bir zevk

dükününün dolgun ve güzelce oyulmu dudaklarna sahipti.

Belki de gen havuzunda ailesinin kabul ettiinden çok daha

fazla köylü geni vard; lordlannn sahip olduu görkem ve zara-

fete sahip olmasalar bile, gülmeyi, dans etmeyi ve aristokratla

nn unuttuu bir tutkuyla içmeyi bUen insanlarn. Drakulahm

ateli bir Çingene kzdan doduu söylenirdi, ama ben bazen eski

söylentilerin ileri kartrp kartrmadn ve Çingene kam
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Mi«* 0,“P <>lro*<ll*n, m'r*k 'd*rdlm K*er «yleyv

bu «sy»kW0P'hl
„

Eh hsfif.
<*W" Wr dokunu?1* dira<*n"" »löndav,!,

hr «dcndcn d'd'k1 ko,umun t*m,mnln '“nncalanm.s,
,

Xlu Casanova’nn söz ett® J«si hissetmeye çsltm amj

bir jr, volm. E|er bilmeseydim, ortsds büyü fslsn olmadn,

yemin edebilirdim.

Ellerimin belli belirsiz bir ekilde Mircea’nn kaln ipek ye-

leini okadn fark ettim. Krmz ejderhalarla ilenmi koyu

vine renginde bir yelekti ve renk katmanlan, k dorudan

üzerine dümedikçe desenlerin neredeyse görünmez olmasna

sebep oluyorduysa da Mircea için biraz fazla cafcafl görünü

yordu. lemeler parmak uçlarmda pürüzsüzdü; güzel, girift bir

tasarm. Ejderhalarn üzerindeki ince pullan dahi görebiliyor

dum. Daha sonra gezinen ellerim daha ilginç bir eyi kefetti

kat kat kuman altndan zar zor hissedilen, göüs uçlarnn f
belli belirsiz çkntlar.

Parmak uçlanmn, bu minik duyumsamadan ald zevk
da tüm vücudum titreyerek, hafifçe onlara dokundum

Casanova'nm ba ,a„ çkar™

eUdSn' ben"mi>,ordu Kend,m;

düünemiyordum.
^ daha az istediim bir ey

dalgm bir hald^^
^ **** ^^'danuyordu. Orada ov

doru
çekerek duny d”

3 *C°^Um<^a treni yavaça kendine

f>nu ^edim ve birdent^
103

kalarak gönüllü bir ekilde

Bir elektrik akm
gibi

ene* kolumdan yukar trmand

parmak uçlarmdan

Mircea bunu hissettiinde hafiK'

KAREN r.HANCF

Koyu gözle., ben on„ .ncelerkeuk,y^k veMm.^
Bak,,Unm" VCTd* h“ neden ofifi, „ trpklrn

karssnda Mircea nn ka,lan yukan kalkt Eli hafifçe belime
dogn kayd ancak sadece koraeminm kenanyla kanta*, r*.
kunuu. bizi birbirimize bastrrken parmaklan ortumun ince
satenine kayarak kalçamn kvrmna doru indi

Derin bir nefes almaya ve üzerimden geçen duygu dalgalaryla

baa çkmaya çaltm, ama ie yaramad. Mircea nn parmakla-

rnn tersiyle yanaklarma dokunmas da yardma olmad. Bir

altn parlts göz bebeklerinde ldad; deneyimlerime göre bu

renk kuvvetli hislerin belirtisiydi. Gerçekten öfkelendiinde ya

da tahrik olduunda beliren tarçn-kehribar karm bir k
onlara dierlerinin korkutucu bulduu, ama benim her zaman

güzel olduunu düündüüm uhrevi bir parlt vererek gözlerim

doldurdu.

Birisi kuvvetli bir ekilde boazm temizledi. Omzumun üze-

rinden Pritkn'in sesini duydum. “En derin özürlerimi sunuyorum,

efendim, hanmefendi. Sanrm aktnstJenmzden biri kendim

pek iyi hissetmiyor. Umarm size bir rahatszlk vermemitir.*

“Hiç de deil." Mircea nn kafas karm gibiydi, beni b-

rakmak için hamle yapmad.

“Onu dinlenebilecei sahne arkasna götüreceim. PritJdn

beni oradan uzaklatrabilmek için elini koluma koydu, ama

Mircea'nn belimdeki eli sklat. Gözleri parlamaya balam,

yeil ve açk kahverengi lekeler, artan krmzms altn sarsnda

görünmez olmutu.



J „mnir .
-çocuk P»k iyf görünmüyor. Koni B»»„,

,

^ m”w« ran botu olan kolunu tuttu. "Onu abltoymayol,,

„.J, onu görmaöM
goldi, ‘Kimnin nen?" diye «orü,,

Al .

b ™nr k*l«r duyduumdan
daha youndu ve »es tonunda

benim hissettiinde, ayn
aknlk vard.

Yutkundum ve bam, salladm. Verebileceim güvenli tek

bir cevap yoktu. Nerede ve hatta hangi zamanda olduumu
bile

bilmiyordum, ama kadn vampirin kyafetinin hafifçe kabark

olduuna baklrsa tandk bir yerde olduumu sanmyordun

Hatta henüzdomam olma ihtimalim bile yüksekti. “Hiç kinu*.

diye fsldadm.

Mircea mn ei daha az zarif bir kiiye yakr biçimde ho-

murdanarak tepki verdi. Ceketinin kolunu çekerek, “Açl ka-

çracaz," dedi.

Mircea fark edilir bir duraksamadan sonra elinin uzakl

masyla birlikte aramzdaki görünmez eneji sakz gibi ftza^r^k I

beni serbest brakt. Einin onu koridora don yönlendirmesin
izin verdi, ama birkaç kez dönüp aknlkla bana bakt. Aramz
daki enerji, sanki bizi birbirimize balayarak uzakl kapatan
görünmez bir kablo varm gibi gerildi ama kopmad. Sonra belli

;

. ..

görünen ve bir tiyatro locasna benzettiim bir yere giden
UÇ

’ PWdcl br kemefden geçerek gözden kayboldular

jmD °
v^“‘uu Keserek arkalarndan kapan

özlemle çatpldîî^^k
koptU Anden öyl* yoU" bl '

deme beklenmen.
* U gerçekten ac vericiydi. Sanki birisi m

"nnçQj|ç
[jjj y

gözlerimin arkasnd
^ r

mmk ‘ndirmi gibi midemi skünp

Pritkin’in
beni korido

3 ^^ âtan i<*dedi bir a
fc
n y»ratn1tl

bi*yük olaslkla bir

80011,13 do£ru » bir dizi merdivenin

fark ettim.
Yaknlarda b

0Caya çktl^ yere sürükleyiini zar zor

*r ^erde bir orkestra akort yapyordu

KAREN chance

bu da neden görünürde kimsenin

balamak üzereydi.

olmadn
»gidiyordu Gösteri

ama

terliyordu. Kendimi «ne gortenld.fc halde don, venlmemTlT,
eroinman gibi hissediyordum. Korkunçtu

“Ne yaptn sen?" Pritldnin ksa saçlan sanki onlar da bana
öflceliymiçesne dikilirken bana bakt. fadesi son dem* ofltdiyd.

ama bunu daha önce de görmütüm. Ve bu biraz önce olanlarla

karlatrldnda neredeyse önemsiz kalyordu.

“Ben de sana ayn soruyu sormak üzereydim," diye kar-

lk verdim kafam toparlayabilmek için boynumu ovalayarak

Dier kolum, Mircea’nn yokluuyla birlikte sanki gnde bir

delik açlm gibi hissettiim midemi kavryordu. Bu yaanyor

olamazd; buna izin veremezdim. Hayatmn geri kalann, bir

yeni yetmenin bir rock yldzna çldrmas gibi azmn sularn

aktarak geçiremezdim. Ben yldzlarn peinde koan o hayran

kzlardan birisi deildim. Kahretsin!

Merdivenler, .rabnnda derin llanlln

lerie aydnlatlnuyt, Saklanma yeri olarak harika deildi
umursamayacak kadar memuldum. Ellerim mnvo, *

Pritkin beni hafifçe sarst ve isteksizce gözlerine baktm.

Geçmie sürüklendiim dier olaylarda yolculuk, hayat tehlikede

olan bir kiiye yaknlkla tetikleniyordu. Dürüstçe, “Eer brileri

senin doumunu ya da benzer bir eyi mahvetmeye çalyorsa,

kendimi hiç buna müdahale edecek gibi hissetmiyorum, dedim.

Normalde zaten krmzms olan surat öfkeyle daha da k-

zarmt. “Bir eyleri deitirmeden önce bizi geldiimiz vere

geri götür!" dedi Pritkin.

Bana emir verilmesinden holanmyordum ama hakl ol-

duu bir nokta vard. Ve koridorun dier ucuna koup ken

Mircea’nn kollarna atmak istediim gerçei de buradan j
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a, ** bir iyi
***•«•— apad"" " C«.n.,

Vi,
,,,,

ZZ ofisine
younlatm ama her ne kadar ofisi n<1 w ]

Z* görebiliyor olsam da. beni oray. sürükleyen
herha

Z gut dalgas
hissetmedim. Bir daha denedim ,m,

pillerimin arj olmas
gerekiyordu, çunku hiçbir ey olnud,

Midem hafiften bulanrken, “Bu uçuta hafif bir rötar 0|a .

bilir,’ dedim. Her tür korku beynimi doldurmaya
balan,,*,,

y, ayinde önceki Pythia'nm belirtmeyi unuttuu bir zaman s .

nrlamas vana? Ya güç benim ii sonlandrmam, beklemekler

skld ve baka birine geçtii için bir daha asla zaman ge^
yapamayacaksam? çinde bulunduumuz zaman her neyse bu-

rada skp kalm olabilirdik.

‘Sen neden bahsediyorsun?" dedi Pritkin. “Hemen bizi gen

götür!'

“Yapamyorum."

"Ne demek yapamyorum? Burada

tehlikeli!*

Pntkin beni yeniden sarsmaya balad ve sanrm endie
lenmeye balamt, çünkü sesi sertlemiti. çimde onun için I

u ,

8

.

b ' r S€mpati yolctu
; ne hissediyor olursa olsun içinde

ha,ly,e karlatrlamazd. Pythia'nm sorumn ll . ,

• *—enaudiu. rvna nn sonu

deW^^
,lme<^n ÖnCe d* h*yatm yeterince darmadan

sonnlann

U
yoneten her kimse, beni bakalann

listemdeki
8Öndermeden önce kendi kiisel sorunk

hiç adil deildi
halletmeme izin veremez miydi? Bul

gerekiyorsa tam
^
t™

11 kalmam^t. Eer bir eyler yapman
m ‘ Uln2den geleni ardnza koymayn

,

Vray^,ndan silkinerek -ic*dedhn
Pritkin’e.

“Bizi b

Istersen senin için heceli

0,dugunu büe biln,

Z> Uraya hen getirmedim. Buran
bilmiyorum

Tek bildiim, ya güç beni a

• 48 .
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mediine karar verdii ya da gitmeden önce bir sevi.**** b“^ hono,,^~
o JT

m" ba"a inanm '5 gib' *Öri"m“^u. ama umunmd.d^ld. Mm*. rnn parlak herhang, bir fikri olup

renmek için kafam çevirdim, ama Pritkin’in eli bileimi mengene
gibi kavrad. Dilerini gcrdatarak, ^

“Hiçbir yere gitmiyorsun.' ded,

“Sorun neyse bulmal ve üstesinden gelmeliyim, yoksa ikimiz

de bir yere gidemeyeceiz," diye karlk verdim. “Bu yüzden
nerede ya da neden burada olduumuzu söyleyemediin sürece,

gidip aratrmaktan baka bir seçenek göremiyorum."

“Londra'dayz, 8881erin sonu, 1889 un ba."

Tek kam kaldrdm. Kadnn giysileri dnda, seçenekleri

azaltmak için herhangi bir ipucu göremiyordum. Mircea'nnldler

geni bir zaman diliminde herhangi bir döneme ait olabilecek

standart giysilerdi. Pritkin’in kadn modasnda uzman olduunu

örenmek biraz endie vericiydi. Bunu söylediimde, elime bir

kât parças tututurmadan önce bana resmen hrlad.

"Al ite! Birisi bunu düürdü." Verdii sanl siyahl broürü

incelemek için gözlerimi onun deimeyen öfkeli baklanndan

ayrdm. Üzerinde kafasn yukan kaldrm bir adam ve üç yal

kadn vard. Kadnlar bana Graeae’y hahrlatmt ama bunlann

saçlan daha düzgündü. Broür Lyceum Tiyatrosunun Macbeth

gösterisine ait bir hatra eyasyd ve üzerinde 29 Aralk 1888

tarihi vard.

“Pekâlâ, harika. Tarihi biliyoruz. Bu da bir balangç, ama

bize çok fazla bilgi vermiyor." Kolumu çekmeye çaltm, bu kez

beni kelimeleriyle durdurdu.
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. . tadar besl««"
o kadar güçlenir. Bu çat(l,k

an senin ürerinde olandan daha ç-olt fay.*,
‘

"^ememegerekyok. Herhangi bir karma,»çü^
... ^re etmen

mümkün deil

fkAKHN CHANCF.

Jjjryere
gitmen tu

•N«,l bütün?"
Yllardr ürerimde âdeta bir iaret ta,,,

mek rahatsz ediciydi. Benim dmdaki her|<K

bildin?'

olduumu örenim

bunu görebiliyor muydu?

Pritkin tek oomnu silkti. ‘Sizi ilk kez birükte gord
URllrt

(

andan beri biliyorum."

Durumu deerlendirdim ve denemeye deeceine
|(arar

I

verdim. 'Bununla ilgili bir ey yapamazsn sanrm? Ne de oLsa I

bu ite beraberiz, belki de çok daha net düünebilirdim, yanj.
I

‘Bunu sadece Mircea kaldrabilir," dedi Pritkin, sahip olduu*

o küçük umudu da yerle bir ederek. “Ona bu büyüyü yapma j

sna yardm eden büyücü bile Mircea’nn onay olmad n
bozamaz. u an yapabilecein en iyi ey ondan .4in

Kalanm çattm. Söyledikleri Casanova'nmkilerle hemer j
hemen aynyd ama ben bunlara inanmyordum. “Büyüyle ilgili çoi I
farlr ey bilmem, ama ben bile bozulamayacalt bir büyü olmad
Sun biliyomm. Bir yolu oltnalt!" Pritkinin yüz ifadesi deimedi
ama gürlerinde parlayan bir anide tk, bana halcstz olmadm,
gösterdi. Suçlayn bir ekilde, "Bir eyler biliyorsun!" dedim

kon h c

rTne*(ten ^aÇ'myor gibi görünüyordu ama sonumu

oiacaT T
mm be"‘ bU*U“di™«Ün daha hol, bir çorum

T"”*
‘
TSm birbirinden faHd.d,

,

5it.
..güvenlikabb^

K*t>81 Vard‘r Her birinin içinde brçf

istemeyecektir,
bu ned"^

kazdl& dü^m<>

içinden çklabü l
.*
^yüyu herhangi bir terslik olduun ^

*** ?ekilde yapm olmal.”

“Peki, bu ne olabilir?"

“Bunu sadece Mircea ve büyüyü yanan t
Dogn,

baktm. Sörleri doru gibi ge|iyordu öyl^"^"” ytei"e

yenin tamamn anlatmad^
da,r bir hfa

bunu yapmad içindi "Eer ,888 yUlwtayMk M
”*“* k,m*

ey yapmad demektir. Henüz bir geis yok y, rt ,

hCTu7 b,r

ekledim. Ne de olsa önada bir eyler oldu*,
**

...

d

f
8 °nW «"“Sanmam durumlara sokmakgtb, bir alkanln var," dedi Pritkin kalann, çatarak ^önce h,ç böyle bir hikâye duymadtm. Sir .kiniz bu çada b,lemman girseniz neler olabileceini bilmiyomm. Ama emmim

ta sonuçlan houna giderdi." Altndaki uursuz kabanklüdan
küçültmek için uzun paltosunu ayarlad. “Burada kal Ben etrafa
bakp olaand bir ey var m, diye kontrol edeceim Ben bu
donemde yaadm ve zamana uygun olmayan bir ey olup ol-

madiim senden daha iyi anlayabilirim. Hemen dönecetm ve
seçeneklerimizi deerlendireceiz."

Tepki veremeden, beni aptal aptal arkasndan bakar bir

halde brakarak dönüp gitti. Büyü yapanlarn normalden daha

uzun yaad doruydu, ama bir yüzyldan fazla yaayp otuz

beten fazla göstermeyecek kadar deil. Onunla tanr tan-
maz Pritkin de görünenden fazlas olduunu biliyordum, ama

bu durum giderek tuhaflayordu.

Basamaklardan birine oturup dizlerimi kendime çektim ve

eski püskü halnn bir parçasna uzun uzun baktm. Ksack giy-

silerim üümeme neden oluyordu ve boynuzlar da ba arm
artryordu. Boynuzlan çkardm ve onlara baktm. Altn simleri,

altndaki sert köpüü ortaya çkararak parçalar halinde dökül-

meye balamt. Kendimi bu konuda biraz kötü hissettim. Geri
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V*ni
)|f

lÜr
»‘Ur,

dolabn kurcalad*.m k

dönece»"
1 '*'

VB2_W .
tabii hk «eri dönemez*.,,,,

k,

zorunda kalacakt.

''"'Llulunun «ilgi*
,,,

M
lZJ£ .«*»* k*dn “‘rene dek hu"“

«r: öderinde uzun. t».vi bir gece clbtsesi v.rd, ve s,rad„

^
n

'^T-n (adar gerçek
görünüyordu «m. bir h.y.le, ol^

rL
a„Mm Bunu, doaüstü hislerin™ güçlü olm«

ln ,u
“

kolunun slund. u,,d,«. kesik l*S sayesinde anlam,,,,,,

yoyu kahverengi saçlann» uygun Vandyke tipi sakallan *,

^ »lük mavi gözlerini Ü2enme dikti.

•Faust üzerine kahrolas bir gelime!” dedi gözlerini devire^

Kadn yüzünde herhangi bir ifade olmakszn bana bakt

konumaya baladndaysa sesi hiç de memnunmu gibi deildi

“Neden bizi rahatsz ediyorsun?”

Beni âdeta ikiye ayran korseyle ba edebildiim kadar deia
'

bir iç geçirdim. te tam olarak ihtiyacm olan ey. kzgn bir

hayalet. Bir ruha dönümediime ükrettim, aksi takdirde endi-

elenmem için çok daha fazla neden olacakt. Daha önce bedenr

olmadan zaman yolculuu yapm, baka bir çada ruh ya da

birisinin bedenine sahip olarak var olmutum. Her iki durumda
da bu, lasa bir süre için rahatsz bir kostüme katlanmak zorunda

olmaktan çok daha berbat sorunlar yaratmt.
ücudumu geride brakmam demek, ben yokken ona bak
apmas için bir baka ruh bulmadm sürece ölümü göze

, u
anlamma geliyordu

- Genellikle uygun olan tek ruh Bill>

likle Ve

^ “^ikle kaçnmaya çaltm bir eydi. Ö^-

°Muu yerde B

0110 60 ^ötü alkanlklar o kadar yakn

yapmann, bir

deZavanta
j ,ysa ’ ™h olarak zaman yolculup

er yapabilmek için binlerinin vücudunu |r

birisiyle -yn, kup.d.„ içmek*, büe
^

pyritistun mirasçs ofoukfon «mr, yofoohü, „r„nd> krM,formumu korum, yeteneim. sship ,)ldum
,^ ^d^vsntaj, vard. B,r irinde yolculuk. Mhlp<Zgum kadmn sakaU.nmM,yla .onuçland, -nemde** krpm

bir ayak baparmag,-. ney* ki kendi Inukm.me donduk
bu durumdan kurtulmutum Ama imdi ha,ma b>r *y
bundan kurtulamazdm u anki durumumun tek iyi y*»^
letlerin canllar üzerinde çok fazla gücünün olmamas,yd, Belirt,

artlar altnda dier ruhlar parçalayabilirlerdi, ancak yaayan
bir canlya saldrmak, kazandklarndan çok daha fazla eneryi

kaybetmelerine sebep oluyordu. Yine de kadn kkrtmann
hiçbir anlam yoktu.

“Ksa bir süre sonra gideceim," dedim, bunun gerçek olma-

sn umut ederek. “Halletmem gereken bir i var ve sonrasnda

buradan gitmi olacam."

Kesik kafa büyük bir hayal krldyla, “O halde sen gösteride

deüsin?” diye sordu.

Kadnn gözleri parlamaya baladndan, ‘Sadece ziyaret

ediyorum,” diye hzla cevap verdim. Bu, hayaletler için hiç de

iyiye iaret deildi, zira güçlerini çardktan anlamna geliyordu

ki bu normalde o gücü size yönlendirmeden önce olurdu. ‘Ger-

çekten, gitmek istiyorum, ama henüz yapamyorum. Umarm

çok uzun zaman almaz."

Saçlan, gücünün artyla birlikte yüzüne don hafifçe uçu-

maya balarken monoton bir ses tonuyla, ‘O kadn da aynsn

söyledi,” dedi. “Ama arab zehirledikten sonra gitmedi. imdi

de sen buradasn. Bu son bulmal."
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^bdM yerdi. ‘Adi tehlike sen ve di*er kadnsm, Ci*^
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gerekiyor’

Kafa sevimli görünerek,
“Korkarm o bir bölgeye ait.* d*j

•Görüyorsun ya, çok uzun zamandr buradayz. Bu toprak

üzerine tiyatro ina edilmeden çok önce bile aileme aitti ve bt g

bize para salyor.’ Neeli bir kahkaha att. “Bugünlerde
daha

elenceli. Kahrolas parlementerler tüm tiyatrolar, harlan.
j»f

nelevleri ve neredeyse kilise olmayan her yeri kapattlar. paü -

günleri spor yapmay bile yasakladlar! Ben tüm bunlar

madan önce kafam kesecek kadar naziktiler. Ama sonunda n

bizim oldu, öyle deil mi?"

*H h." Onu güçlükle dinleyebiliyordum. Gördüüm her j
hayalet bana kendi hayat hikâyesini anlatmak istiyordu ve eer
baka eyler düünürken bam sallamay ve gülümsemev ö|- i
nmem olsaydm, çok uzun zaman önce kafay yemi olurdun

Ve düünmem gereken çok fazla ey vard.

L.
)

.-7-“ yetmeyi baardm v* özellikle Bilh *
söylentilerden anladm kadany.a ile,

tüyomaZT" '***** brS 2aman

ve bunu düzeltmT
SayU,yordu Be™"! problemim

rileri müdahale e[

Z°rUndaydlrn
- Ancak ba§ka zamandan h

ia’nn alan d
^ Çâ *1?,yorsa

’ bu 0 kiinin zamannda^
Efcer bu bilgi doruysa, beni buraya getrr

benim dönemim,!™ geliy,,, ^
yp-bil^ek yctenC, olduunu b

.n gerçeklenebilecek
,lunmd,

'**•

balantlaryla gerekli lumtrollen y.pm, „ .

halindeyken açtm yaralann. hedemne ,,w. ~
d* ml’

yaralar, dönücüne dair lemn

“«" bir ha,u ,ç,nde ly,le,,p kunu,muî

Eer hayale, kadinn sö, eni*, Myr>
od, baçka bir Pythia olabilirdi Belki de gücün,
ya da »Hu b,r sorunda yardim etmem |* cafcnlm„,m

*
^enn naaü yundüünü bilmediimden, her„ mumkundu
Eer o kadn, bulabilirsem biraz profesyonel bir nezake, ul™
edebilir. Pritkin ve beni ,i, oldumnu, yw
yardm isteyebilirdim.

“Bana u dier kadnn gösterebilir misin? Bella onu gitmeye
ve bizi de geri göndermeye ikna edebilirim."

Kadn kararsz göründü, ama kafa yardm etmeye son derece

istekli görünüyordu. “Tabii ki gösterebiliriz! Zaten çok uzakta

deil! Daha demin u localardan birinin içindeydi," dedi neeyle.

Adamn heyecan kadnn karar vermesine yardma oldu,

kaba bir ekilde bayla onaylad. “Çabuk ol!"

Hayaletler, kibar bir ekilde içimden geçmeyerek beni mer-

divenlerden aaya doru takip ettiler, beni Mircea'nmkinin

hemen yannda yer alan locaya doru yönlendirdiler. Perdeleri

araladm ve içeri süzüldüm, ama loca botu. Sahnede ortaçaa

özgü, iri, krmz çizgili kollan olan ve yeil gece elbisesi giyen

bir kadn dramatik bir ekilde hareket ediyordu. Onu zorlukla

seçebilmitim. Gözlerim, aslnda baktn görmeyen bir insa-

nn edasyla sahnedeki kadndan çok, yaldzl çerçeveye bakan
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-ite orada!’
Hayret suratmn önünde parmakla^

^ .^p çoktan getirilmi.’

•
, ettii yerde, Mircea ile sarnn oturduu koltuk,r

, küçük bir sehpa vard. Sehpann üzerineyse

j

f birkaç
kadehin bulunduu bir tepsi konmutu

*Sen
j

ahsediyorsun?" Kendimi gözlerimi Mircea dan alp ha . I

akmak için zorladm. Ve bir anda mantkl döümü^,

n. "0 ienin zehirli olduunu mu söylüyorsun?" 1

^1

•0 kadn, ienin tamam içilene kadar kalacan söyledi
J

ama belki de gücü kalmaya .yetmemitir. " Hayalet ilk kez memnun

görünüyordu. Neredeyse, Biri gitti, biri kald, diye düündüün

duyabiliyordum.

Onu görmezden geldim, Mircea’nn bana herhangi bir }

gelmesi düüncesinin yaratt panik o kadar bunaltcyd Ü
]

buna güçlükle dayanabildim. Locadan dar kotum ve orad
j

öfkeli bir ekilde dikilmi bekleyen Pritkinle çarptm. Dengemi-,

bulmamza yardma oldu yoksa yere yapacaktk. “Brak beni
'

diyerek kollarm canm yakacak ekilde sertçe tutan elinden .

kurtulmaya çaltm. “Oraya gitmem gerekiyor!"

Ondan uzak durman söylemitim. Akln tamamen kn

betmek mi istiyorsun?"

karen chance

Bunun iyi bir fikir olmadn, bildiim halden"1^

'

girmeyi çok istiyordum.
mn '***

•c«d. bir^ „r.p «,„ Mhirti^ 0nu >lnun
«yor. Zehnn bir vampiri öldürüp öldürmeyeceini bünüvordum
ama örenmeye de niyetim yoktu.

Önce her zamanki bakn, atmay denedi, daha sonra fades,
deiti ve ben bamn dertte olduunu anladm 'Eer bunu
yaparsam, benimle istediim kadar, zaman atlamadan, ben, öl-

dürmeye, büyü ya da lanet yapmaya kalkmadan ya da yoluma
baka engeller çkarmadan konuacana yemin eder misin?"

armtm. “Konumak m istiyorsun?" Biz hiç konuma-
mtk. Birbirimizi bçakladk, vurduk ve havaya uçurmaya ça-

ltk tabii, ama asla konumamtk. “Neyle ilgili?" diye sordum

endieyle, ama Pritkin sadece eytani bir ekilde gülümsedi. Beni

köeye sktrmt ve bunu biliyordu. “Pekâlâ. Nasl istersen.

Beni öldürmemey, zehirlememeyi Cemaat e veya baka binlerine

sürüklememeyi kabul ettiin sürece konuabiliriz. Aynca sonsuz

süren de olmayacak. Bir saat yeterli, ya kabul et ya da vazgeç."

“Kabul." Takdir etmem gerekir ti pazarlk yapldktan sonra

vakit kaybetmedi; beni hemen brakt ve perdeden içeri kayp

gitti. Birkaç dakika boyunca tedirgin bir ekilde bekledim, hiçbir

ey olmad. Sonunda daha fazla dayanamadm ve en azndan

neler olup bittiini görmek için bo olan locaya gittim. yi gö-

rünmüyordu.

Sahnede sarkk bykl sska bir Macbeth "akln hançeri mo-

nologuna balad srada, locada, Pritkin’in grtlanda sarna

ait gerçek bir hançer vard. Hemen arkasnda dikilen Mircea

sayesinde seyircilere görünmüyordu ama benim locam daha

yaknd; onlar net bir ekilde görebiliyordum.
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u,J^S*pb.«nedito<^-^^du

Pvthia'ydun
-en aanoan gev-

™“ "en gitmn .

bjedm yok*. Normalde Pritkmin ölümü için çok fazla j*

lezdim, ama o locaya ben istediim için gitmiti. Ölürse b,

|
irtZ da benim hatam olacakt.

Derin bir iç çektim ve bileimi kaldrdm. Hafifçe parlda
, <

bir hançer resmen bilekliimden frlad ve kolumun y#ufcf

havada durdu. Bir dövü gerçeklemesi ihtimaliyle heyecanl bu

ekilde vzldanyordu ama ben bunun iyi bir fikir olup olma

diandan emin deildim. Dier eylerin yannda, ieyi krmai

yerine Pritkin'e saplanmaya karar verebileceinden de korku

yordum. Bildiim kadaryla ortak bir geçmileri vard ve henüz

ayn tarafta savam deillerdi.

Sert bir ekilde, “Sadece ieyi parçala!” diye emir verdim

Büyücüye saldrma, sonrasnda neler olduunu büiyorsun Cid-

diyim.*

Hançer yola koyulmadan önce onay iareti olduunu umdt

fj*

belli belirsiz bir hareket yapt. Balkonun üzerinden doru -i

Hance t

11

dudakJanna dofcru kaldrd ieye uçtu

krmz arabn, büyücünün montuna ve M ircea n r

karen chanc f.

0 ana kadar bembeyaz olan gömleine yayHmamna ne<len^
gahn cam. kolaylkla krd,. Mirce. kerxl, etraf,nda dondu

’

üat ksm hâlâ dindeyken, beni gördü Bir ey «r^eyecekm^ gih,

azn açt, daha sonra akn bir ekilde öylece durdu

Ne yazk ki hançerim onu örnek almad ve olay, biraz aban
maya karar verdi. Sahnede Macbeth, gördüünün bir hançer olup

olmadn soruyordu. Parlak ve ,k saçan hançerim, ta kemlen

aktörün suratnn önünde durmadan önce, soluk kesilmelerine

ve hatta birkaç çla sebep olarak akn kalabahgjn üstünden

uçtu. Bir an için selam verir gibi eilip kalktktan sonra tekrar

bana geri döndü. Tiyatroda, aktörün repliinin kalann boarak

kulaklar sar eden bir alk koptu.

lgi arsz bileziimin içinde yeniden erir erimez, zaman yol-

culuunun yaklamakta olduuna iaret eden o garip duyguyu

hissettim. “Çabuk elimi tut!" diyerek Pritkin’e bardm. ‘Kalk

her an gerçekleebilir!"

Alklan sann kadndan uzaklamak için kullanmt Ka-

dn çk kaps ile onun arasnda duruyordu. Ama Pritkn bu

sorunu kullanlmayan bir koltuun üzerinden, localarn arasndaki

bölmeye atlayarak çözdü. Neredeyse kenardan düüyordu ama

elini tuttum. Bir sonraki saniye, bir kez daha zamann içinde

yuvarlanyorduk.
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3. Bölüm

Beyaz fayanslarn üzerindeki bir ynn içine ini* yaptk Ne
olduunu bilmediim bir ey, aprtyla burnumun dibine dütü.
Gözlerim soluk pembe eyi tanmlamak için ksld. Ne olduunu
anlamamla birlikte çlk atp geriye gittim ve bu srada Pritknln

de dengesini bozarak devrilmesine neden oldum. Eski talarn

rengi ve dokusuna sahip yamuk yumuk bir el, o berbat eyi

alp gümü bir tepsiye geri koydu. Bariton bir ses, “Yabanclar

giremez,” diyerek bilgilendirdi beni

Sesin sahibinin uzun ve eri pençeleriyle servis tabana

dorad parmaklara bakmakla megul olduumdan cevap ver-

memitim. Belki de bana tepsinin üzerinden bakan ve yosunlu

kaya gibi yeilimsi olan gri surat konusunda daha fazla endie-

lenmem gerekiyordu. Alnndan boynuna kadar inen derin bir

yara izi vard, dar, san bir göz bebeinden ibaret olan tek gözü,

alnnn ortasndaki alanda iki siyah eri boynuzla köe kapmaca

oynuyordu; her gün görebileceiniz bir ey deildi. Ama ben

dikkatimi doranm parmaklardan ayramyordum.

Neredeyse yirmi ya da daha fazla olmalyd; anladm ka-

daryla hepsi, ekmek parçalan arasna tktrlm iaret parma-

yd. Her birinin etrafna dikkatli bir ekilde marul yapraklan

sanlm, knntlar alnmt. Beynimin bir ksm bunun parmak
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B^ni araa kaldnrken, ‘Neredeyiz biz?" diye sordu Aya)cJ
durmakla güçlük çekiyordum; hem nasl olduysa ayakkab„
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bir tekini kaybetmi olduum hem de yeil, dev bir ey ban . |

kuyruuyla çarparak yanmdan geçtii için. Üzerinde, krn,*

bir earp ve uzun bir apkayla tamamlanan bembeyaz bir a ~ I

kyafeti vard. Gömlein göüs ksmnda parlak krmz, san

siyah renklerle bana çok tamdk gelen bir süsleme vard i

renkleri.

‘Dante nin Yeri." Tiyatroda Pritkin’in üzerime dütüüm
konsantrasyonum zayflam olmalyd. Rotamz birazamtk

‘Kumarhanenin buras olduuna emin misin?" BüyücL
çmde insan götüne benzemesi için bir ksm soyulmu lunmz

!

Un> y” 213" .«‘kndala servis taban süzüyordu Goz bete i

için «ytu kullanlmt ve neredeyse biberler bizi gözetlivorm**?"* "“* hCT üniformada bulunan ve odan*
j

b,rd,z ta-“~^
yakndan baktm; çok tandk geliyordu.

Antonio GaJlina MirK
dönemde.

Flora >

eUmSelo’nun yal Medici için çaltr

^ededomutu^!! v"
16" dl*lnda ^vuk Çifti»# '§,eten ^

sanat
«Plantsma ka

”^^ ngi,iz Krah 1 Chari
*

j^ak yaratabilmek için soyluluk unvanlar

Mlm.ya balaynca. çiftçinin nmp|n^
„g|u kendine Mr baronluk p^,, ,Ub,^,k k

Wvr"~^,

Uaanmlann yapmalanndan bir^^ ,

'
n -^mUnn

geçirdiklerim düünmüümdür s.„,nm dah, Ll *1'^’"
ama Tonynin kaikanmm«Uam^ k(mk

.

korkunçlu. talyanca iavui, anUm.na gcicn v^,
gönderme olma., gerekiyordu. aneri „man hayvan nntma
bir ekilde sahibini andryordu.

W

“Kesinlikle eminim," diye karlk *
. . . , . . ,

^^‘k verdim Ayrumya
ama sarkk eek kulaklar, saç bandyla örtülü olan ve yemek
piiren yaratklardan birisi hzla yanmdan, geçti, ürkmeme ve
daha geriye sendelememe sebep olarak pençeli ayak UmaklanyU
çplak ayamn üzerinden geçti. Bu da Pritkn in mmk, s,vah
kazanlarla dolu bir servis tepsisinin üzerine dümesine yol açt

"Bu yaratklar da ne?“ diye sordum. Komamz gerekirse

diye boynumu krmamak için kalan ayakkabm çkarp attm.

Gözlerimi temkinli bir ekilde hemen önümüzdeki yarata diktim,

amad görünüüne ramen pek de tehlikeli deildi. Yapt tek

ey bir kakla açlp kapanan kaplan iaret etmekti.

Yanmzdan geçen minik bir ef, "Romlu turta,* diye gürledi.

Tunik-pantolon eklindeki standart üniformann sadece üst ks-

mm giymiti, d onun durumunda bu parça yerleri süpürüyordu.

Altnda, kertenkeleyi andran uzun bir kuyruk onu takip etti.

Odadaki çou yarasa kanatl, pençeli ve uzun kuyruklu di-

er yaratklan andnyordu ama benzerlikler bunlarla snrlyd.

Balan, orada burada bulunan birkaç tüyle kulardan sürüngen-

lerinkine kadar çeitlilik gösteriyordu. Bazlannn boynuzlan,

bazlannnsa sarkk kulaklan vard ve boylan altm santimet-

reden, bana ancak göüs hizasndan bakabilecek uzunlua kadar
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artlar didindi. Dele nin üst katlarda* koruma kalkanlar,

,

düük seviyedeydi, bu nedenle elektrik baz. anhk cmn.l*
4

nda iyi çalyordu.

Durdum ve sanki her an köeden birisinin çkp üzen*

adamasn bekli>orrau gibi görünen büyücüye baktm. Evd
üzerime masallardan, efsanelerden ve kâbuslardan çkm van V
tklar frlatmaya bir son verse hiç de fena olmazd. “Gargoj/feJ

diye birey yok!’ dedim; tam o srada yaratklardan ikisi kap^l
bir servis arabasn çekip koridora doru sürükledi. Zemin tab1
kaplanm görünümü verecek ekilde dekore edilmi ve ortas* 3

fazla kaim olmayan vineçürüü pelü serilmiti. Çok dekoratr

görünmüyor ve servis arabasnn tekerleklerinin her temasna
arab™ devirmekle tehdit ediyordu. Her ne kadar gözlenm tu* I

bir ey söylüyor olsa da, “Bu sadecek yamur olukk
•Çin uydurulmu bir isim," diye srar ettim. “Herkes bunu bilir

Nasil bu kadar uzun zamandr bizim dünvam -
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neredeyse sar olmu olmasyd,
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tuccne alfredo aözü verene dek Aç, bir J*,.
n..ml ve domates olarak algü^er
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011

ems arabasmn olduu yöne doru ilerlerken -n-
katmerindeki yamuklar 9oWWar deüd,.
figürlerdi, diye karlk verdi.
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^_
e,er mk! Nt d™'k istediimi biliyorsun! Neden bura-

dalar?

Yasad yamuklar.- dedi losaca. ‘Ucuz i gücü.-

On. üpheU bir ekilde baküm. Ancak eer büyücünün bir
espn anlay, varsa da ben henüz buna dmr bir ize rastlamam-
tun. “Yaratklar m? Peki nereden?"

Huzursuzland zamanki ses tonuyla, ‘Periler Ülkesi nden,"
diye cevap verdi. Bu en azndan ben etrafindayken skça yaanan
bir durum gibi görünüyordu. “Yüzyllardr bizim dünyamza geli-

yorlar. Yalan zamanda saylan oldukça fazlalat, çünkü Aydnlk
Perisi, Kara Peri için bir süredir ileri zorlatryordu. Peri ilerini

yürüten büyücüler yasak girilerden son derece ikâyetçi."

“Yani buraya gelip oda servisinde mi çalyorlar?"

Asansör geldi ve yaratklar etraftaki insanlar görmezden

gelerek servis arabasn içeri soktular. “Eski dünyada geleneksel

olarak tapnaklar ve daha sonraki yüzyllarda büyüyle ilgili yap-

lan korumalan için görevlendiriliyorlard. Ancak kalkanlardaki
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'Tltnk. kondoru» dier
ucundun koca bir ordu ç.km^

dikk*" i bir*** etrafa bak,yordu

•Burada kal." #9* emretti -

“Ben gd‘P bu
kontroi

edeceim. Gen döndüümde
bana söz verdiin u konuma,

yapacaz. Yoksa bir sonraki
karlamamz hiç zevkli olmayacak

•Zevkli mi? Ne kadar da garip bir kelime. " Cümlemi tamam

Uyamadm çünkü köeyi bir anda dönüp video oyunlarndaki

karakterler gibi karanln içinde kaybolmutu. Adam kesinJikk

kafay yemiti, ama onu dinlemeye söz vermitim. Eer onun

ve Cemaat in yakamdan dümelerini salamann herhangi brfT

yolu varsa onu istiyordum.

karen chance
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( r Mmy' bir aaa,ak <*•>>• dokuyor, cümlesini *vi-
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göster!) olduuna karar vermitik. Paslanmtm. ama varlanlar,
anlamam çok zaman almad,. Ve D,n,e nin Veri ndeki yar.l.r
gönnduklen kadar ciddi deildi.

En yakndaki övalyenin üzerinde. Prehende uaorem meam
sis! (Lütfen kanm aln!) cümlesi yazl,yd. Snttm ve yürürken
tercüme yaparak koridorda ilerledim. En elenceli olanlardan
bazlan, Certe, toto, sentio nos in kansate non iom adese (Bi-

liyor musun Toto, içimden bir ses artk Kansas ta olmadmz,
söylüyor) ve Elvem vivere (Elvis yayor) ve Estne volumen in

amiculum, an solum tibi libet me videre? (Pelerininin alnndald

bü- parömen tornan m yoksa sadece beni gördüün için sevinçli

misin?) yazlaryd.

Mutfaa geri dönmenin pek de iyi bir fikir olduunu düün

müyordum, bu yüzden koridorda oyalandm. Zrhlarn arasnda

çirkin duvar hallar yer alyordu. En yakndaki, bir Tepegöz ün,

ellerinde birer askerle, kanl azndan bir kol sarkarak koca bir

insan ordusunu yemesini tasvir ediyordu. Zrhlara odaklanmam
karar verdim.

Bu beklediimden de elenceli bir hal ald. Zrhlar, her birime

nlatf

Latnce >*21131 bulunan pirinç plakalar tayarak taht

ney.» olutu

U

û

de

fi

^‘y0rdU ' Ö*retmenimin

zorunda kaim

^ MyeSlnde buYürken Latince örenmek

arkadam
LaureYl

^ ^ ^ Sadece okul <h§mda »
hayalet

elendirdiin^
3 T°ny <;n oz<^e>r^er uydurarak kendim^

^W„rUaWk~Uureo m en sevdiklerinde-

omniem impremis’tHAsb

Pritkin hzla köeyi dönüp koarak bana doru geldiinde,

koridorun ortasnda bir övalyenin önünde çömelmi, espriyi

anlamaya çalyordum. Daha azn açmadan bir sorun olduunu

biliyordum; peinde bir sra homurdanan silah olmas durumu

ele veriyordu. Havada yüzen silahlardan biri -ksa bir klç sa-

ylabilecek kadar uzun bir bçak- ona doru hamle yaparken,

“Ayaa kalk!" diye bard. Son anda kaçm olmasayd kafasn

koparabilirdi. Ama bçak kulan çizip geçmiti ve kesilmi ku-

landan parlak, krmz kan szyordu.

Bir an için orada dikilip kaldm itiraf ediyorum. Olaya

benim açmdan bakarsak, Pritkin’i uçan silahlarla çevrili bir halde

en son gördüümde silahlar ona aitti. Kendi bçann neden

ona saldrdn kavrayamadan, baka iki figür köeyi döndü.

Onlann daha önce Casanova’nn yerinde Enyo’yla savaan bü-
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L W.n). tm « bu^Ü *"den dur“uu‘d ' U«n,„A
hissedikb.l.rb.r.n.rjiduv.nyl.

k^li^n. kadar neden,

Uvnum^m Priüdn in soluk mavi renkli, yalandaki me**,
. |

titreyen ,
çnda dalgalanan kalkanlar etrafmz, panlday^,

sarmt. 'Hemen yap!’

Büyücülerden biri, “Hrsz bize ver, Pritkin!" dedi, I

boyluydu, belirgin bir âdemelmas, soluk bir benzi ve ince» i

psyla uyumayan bir ses tonu vard. O buna demez!"

Baklar bana hiç de dostça gelmese de, “Ona adil da\n-

nacaz," diye ekledi yanndaki daha iri olan siyahi Amenk
büyücü. “Frsatnz varken bar içinde teslim olun."

“Neler oluyor?" diye sordum. Aldm tek cevap, burnun

bir milimetre ötesinden vnlamayla geçen büyük bir ey oWuj£_j

çlkla geri sçradm ve ar bir topuz hemen yanmdaki zrh I

çarpt. Eski metal yn kafama bir lalç indirmek üzere oldu

undan, ucuz atlatmtm. Topuz, zrh çökerterek ve sendelen;

duvar halsna çarpmasna sebep olarak gösünden yakalam
Neler olduunu anlayamayarak dehetle etrafma bakndn

P . ritkin in kalkanlarn sanki orada deilmi gibi delf I

iti. Daha da endie verici olan, bu eyi büyücülerin M

SKS* ;

rkami2da bir yerden gelmiti, ama ora,

-"Jszsr siuh eksik,i ' ama

için
büyücülerirT'

dönmerne neden oldu ve ksa bir ar

daha da acuna«,
^^nya geçtiklerini düündüm

acun
^göriini,uyor olmalarna ramen, artk ilgi odak*

ir

•^RFnchance

ben deildim. Gözleri * ^
öylece yere dümek yerine z,rh h u

** y>>ne,,T,^ti

çalyordu

frlatt lal.au, aramaya b»lad,

ol» da silah, önce MU. kap, ve yar,,*^^
Söyalye .ouldun,,gönmü^^ ^

vartan bir kalkan çekip âdeu yuz kiloiuk br fnzb, gün urennuze
ftHan, PHtkin kendini benim üzerim, alarak. Um kalkan buz
önce bulunduumuz yeri yarmken bm duvare ^
arka merdivenlere rengârenk Uneciider yad,rarak koridora,
sonundaki mozaik cam krd.

Pritkin yere yapp beni de yanna çekerek kafam, bur-

numun sahte tan ne kadar sert olabileceini tecrübe edecei

kadar alçakta tutmadan önce nefes alacak vaktim bile olmad.

Gerçi ikâyet etmedim, çünkü birkaç saniye sonra baka bir zrh

üzerimizden vzldayarak geçerken saçlarm dalgaland. Korido-

run sonundaki duvara çarpp yansna kadar alçpana gömüklü.

tki sava büyücüsü zrhn dikkatini çekecek bir ey yapm
olmalyd, çünkü ardndan pas dökülerek birden onlara don
ilerlemeye balad. akn ve gördüklerime inanamaz bir halde

Pritkin ’in koluna yaptm. ‘O ey nasl benim kalkanm delip

geçebildi?" lk zrh neredeyse bir adm önümüze dümü, kin-

cisiyse beni belki yanm santimle skalamt. Yldzm konuya

ilgi göstermeye karar vermeden önce bir tehlikenin ne kadar

yakma gelmesi gerekiyordu?

Pritkin beni görmezden geldi. Ayaa kalkt ve duvara âdeta

yaptmzda yere düürdüü klc ald. Bu pek de iyi bir hare-

ket olmamt. övalyenin maskeli surat derhal bize dönmütü.

Sanrm baka birisinin silahna dokunmasndan pek holanm-

• 68 .

. 69 .
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K konuM|., topluca harekele geçmeye karar vermi5„
|

ro,ka olan metal onlu, tam bir senkronizasyon içerisinde
fe. ]

Oltaca* korosunu andryordu, tek farkysa ritmi vurgul^

>*rie silah omuzlamalaryd.

Ben yaral burnumun ve çizik içindeki dizlerimin acsn* j
aldrmayp ayaa kalkmaya çalrken, “Cemaat senin kalkan*

engellemenin bir yolunu buldu, ie yaramayacaktr, * dedi Pnth
’î

ksaca. Herhangi bir zayf nokta yakalayabilmek için yaklamakt

olan orduyu gözetliyordu. Gerçekten zayf bir nokta yakalaubi-9
meini umuyordum, çünkü en yalandaki övalyeler ar t- >p

neredeyse görülemeyecek kadar hzl bir ekilde bllfrnm u;f^|

rinde döndürmeye balamt ve onlarn tam arkalarndaki ir rv

son derece keskin görünen klçlarn knlarndan çekmiti yi 3
o an söyledikleri anlam kazand. Omzumun üzerinden yldzm: <

üst ksmna dokundum. Hâlâ oradayd, ama kabank çizgiler

P»nnaklanmn altnda sakince uzanyordu.

_

maat sen * ^ontrolü altna almad sürece onu kaldr*
nuu’’ diye ekledi. “Ama

"
Ve »o» bunu bana

yaramayacak. Ona güvenme’

ne zaman söylemeyi düünüyordun f

451^ aka
3P ® srada belinden eski model I

KuruniannVç'
1 ÖVal>,elere ate etmekle megul

isabet
etti, ama^

^Va^e^er'n bedenine ciddi delikler açar*

yoktu. En valnsva

?*** püsküren kan ya da saçlan vücut
arbb kafann deliklerinden szan meale ij*

"""rnt.HANd

nedenini gömerdi; bütün görebikl*,m .

uuk duv*rd*k h*,m,n »w hta
Prithin bunu fark cm, „K,k v , „Uh ,^ ^

onun yerme parfak tunmcu bi, I()pu,***
»rksn buyr.kl.nfan birini afav ^ ^
rok yakacak kadar güdüydü. Ancak alevfa, »nadan kalkanda
^üyeler üzerinde etkili olmadrgm, gördüm En vakmdak, iki

tanesi, kalçalanndan a*#*, eriyerek birbirine yap,**, b,r hride
sendelerken üç bacak yananda* yanansalar gibi gorünnyoniu
Ama yine de geliyorlard ve dierleriyse sadece kavrulmu ya

da yere dümütü.

‘Silahlan tlsml,’ dedi Pritlön ümitsizce, ’ve ben kalka-

nm bütün gün neredeyse durmakszn kullandm. Yeteceklerini

sanmyorum ve kumarhanenin kalkanlar içinde birkaç büyü ie

yarar. Bizi hemen buradan götür!’

Ben de bundan baka bir ey istemezdim, ancak küçük bir

sorun vard. En azndan geçici bir süre için büyük bir güce sahip

olabilirdim, ama bunu kullanmay gerçekten istemiyordum. Güç

serbest deildi, özellikle de bu miktarda olunca. Büyücülerin

etrafnda, gücü ödünç aldn takdirde er ya da geç faturasn

ödemek zorunda kalacan bilecek kadar zaman geçirmitim.

Bunun nasl bir fatura olabileceini ya da kim tarafndan gön-

derileceini bilmemek houma gitmiyordu.

Baka bir çözüm, baka herhangi bir çözüm bulmay umarak,

“övalyeler neden bize saldryor?" diye sordum. ‘Biz hiçbir ey

yapmadk!” Belki de durumu yanl yorumluyordum, belki de

kumarhanenin korumalar gerçekten de bizi büyücülerden ko-

rumaya çalyordu. Böyle bir durumda tek yapmamz gereken

yollarndan çekilmekti.
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Pritkin
m
^eiuQ çinde silah çiimleri yaparak I

**» Ksr'hk vermedim, bu yüzden gÖVe^
'

tav***1**™Vj faI],
yakma geldiler. Korumalar l,j„ ^

I

ve simdi hedef biziz. Hemen götür bjjj .
I

^vl^mle ilgi»
güncelerimi aklayacak zamanm

,J
•a'onlm koridorun dier

ucundaki övalye tarafndan frlatp

“Z^n k«n»k zorunda kalmam. B.raz önce duniufc,

torime boral mermer
parçalan yadrarak saplanma,,.,

önce dier tarafa
zplayabilmiim Sol yanamdan szn^

olu svy hissettim ve titreyen ellerimle dokundum. Parma,

uçlarmda kan vard ama kalkanm daha önce hiçbir acya iaB

vermemiti akn bir halde kanl elime bakakaldm. Doaust

bir konma için bu çok fazlayd.

Tap unu!’ diye bard Pritkin.

Tapamam!’ diye karlk verdim. >

olduundan emin olmam halinde kararmdan dönerdim. Eer

herhangi biri bana Londra için fatura göndermi olsa, makul bu

k alternatifin
I

ekilde kendimi isteim dnda içine sürüklendiim karmaadr

çkarmaya çaltm savunabilirdim. u an gücü çarmak için

böyle bir bahanem yoktu ve eer bundan kaçnmam mümkünse
bayatm, binlerine borçlanmak istemiyordum. Bu tür bir borç

büyü dünyasnn artlannda son derece kötü olabilirdi.

kin kar çkm olabilirdi, ama övalyeler hzla ayak-

bcaki

Canl * S^*ann kalabaln içine gönderdi ve vah

^^yekreyeni hedefler yaratt. Ben de tam bir toput

* için büJmdekT
°"U *“***

gelen birm^a

3nçerleri ekledim. Dier taraftan üzeri*

bunu fark et^.
engellemek

»Ç'n klç kullanmakta olduunda
l^tkin

i dövüürken görme frsatn en so-

karp.n chanc;p.

mr na vard Yüzünde h w»-."" «er yoktu. T.bii «Manan M.fcn.n hununla £olabilirdi.

Biz çlu, yolu bulabilmek apnelrafa bekindim, am,
yoktu. Azk» mezdivenlez biz mayn tarla,, gib, kzk camlarla
kaplyd, gerçi bu çok büyük biz engel deildi Ç,plak ayaklarm
bundan holanmayacakt, ama Pritkin o dev kl,a luld.rahld
gine göre beni de rahatlkla tayabilirdi. Ancak ayn, umanda
koridorun o taraf ile anmzdaki övalyelerle dövüebileceginde,
üpheliydim. Ayns mutfak kaps için de geçeriiydi. Ben,m gaz
gibi bçaklann ve hâlâ ayakta olan üç arkadann yannda yerde
yl bir ekilde duran zrhla kapanmt.

Pntkn o an için kesinlikle abes olan yumuak bir ses to-

nuyla, “Gizli bir merdiven var m?" diye sordu. “Yerini tespit

etmekte zorlanrlar."

“Ben nereden bilebilirim?
-
Tela içinde etrafa baknmaya

baladm. Ancak dikkatim eytani görünümlü bir çift bal bal-

tay savurmakta olan bir övalye tarafndan datld. Her türlü

silah koleksiyonu yapan Alphonse’un odasnda da benzer bir ey
vard. Sadece orada dururken bile yeterince tehlikeli görünü-

yordu; imdi neredeyse Pritkin ’in ya da benim kafam uçuracak

yaknlktayken daha da kötüydü.

Pritkin, “Duvar hallarn kontrol et!" diye emir verdi zrhn

bacaklarna hedef alarak. “Gizli bir kap olabilir." Bça, devril-

mesine neden olarak saldrganlarmzdan birinin bacandan çkt.

Ama zrh kendini kollaryla ileri sürükleyerek ve kalan bacayla

da ittirerek gelmeye devam etti. Daha da endie verici olan, ko-

pan bacan bedene yetimeye çalarak yerde kmldanmasyd.

Bu eylerden birini durdurabilmek için tamamen parçalarna

ayrmamz gerekiyordu ve onlar, bu düünce gerçekçi olama-
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^«nyordu H«nwn önünde ölüm kalm savay veren
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vucuden sö rtmeyc yeek bile yoktu-

B«n daralan güvenli bölgemizde dier hallan yoklar!**

kopuk bacak bedeniyle tekrar birleti. Baldrnn üzerindeki n*

ttl parça cva gibi sv halini ald ve iki parça birleti. Bir saniye

sonra, daha önce orada bir yara olduunu söyleyemezdim;
$o-

nunda imkânsz bir durumda olduumuzu kabul ettim. Parçalan

bölünmek bile bu eyler için bir anlk bir sorundan baka btr |

ey deildi. Tony cimri herifin tekiydi ama güvenlik söz konuA
olduunda üstüne yoktu.

‘Merdiven yok!" diye bardm.

Pritkn kendi etrafnda dönüp bir baka övalyenin bacan

kopard ve dirseiyle bana çarpt. Kulaklarm çnlayarak bo be i
kaidenin önüne dütüm. Beynim gözlerimin önündeki deyim

otomatik olarak tercüme etti: Medio tutissimus ibi (Ortada gv

vende olacaksn). Ilmll tavsiye eden Ovidden bir alntyd «I
*5 nlklar evi olan Dante'nin Yerinde oldukça tuhaf kaçyord-

ucunda b”

12 P°aSy°nuna Seçmeye çalrken koridorun di$*

stetti B

<^°^rU^me*rte °*an^ övalye artc bir mesai»

talo arkadasUn'

26 °I1^r tara^n<^an ilenmek ya da dier tan*'

yapma ans, v
ayrlmak arasnda bir seri11

a<^- Tam sonu r
rdU °nlan UZUn süre oyalayamayacam

bazrlanyo
rdUm

<

'

J

nn
*^ VCr

*P baka bir yere göturmö

ll»nç bir ey kefettim.

KAREN r.HANCE

Pritkin’in dev boklarndan biri yandaki bir bva^vi dn*
nunakla meguldü. Zrh, az önce Nleinden kooan^T

düürmütü. Ancak kopan parça yerinedönmek
için herhangi br harekette bulunmuyor, .kaine yerde yatmava
devam ediyordu. Birden bu olay, bu kadar net görebilmem,

„

sebebinin övalyelerden hiçbirinin koridorun ortasnda olma-
masndan kaynaklandn fark ettim.

Koridorun ortasndan geçmekte olan dar halnn her Od ta-

rafnda gruplamlard ve halya dokunmaktan kaçmyorlard
Arkamzdaki dövüe baktmda ayn eyin orada da geçerli oldu-

unu gördüm. Büyücülerin ya da bizim peimizden gelen öval-
yelerden hiçbiri, ortadaki pis görünümlü halya yaklamamt.
Bir an için ne olursa olsun her zaman bir kaç yolu brakan

paranoyak Tony’yi alklayacak oldum.

Pritkin, dizlerinin üzerine çökerek bir baka karg sald-

rsn engellemeye, dier yandan da övalyeleri lolcyla uzak

tutmaya çalyordu. Yeterince hzl olup olmadna bakmakla

vakit kaybetmeden kendimi onun üzerine atp beraber halnn

ortasna yuvarlanmamz saladm. Pritkn 'in sol baca ve bpnim

vücudumun sa taraf çizginin dnda kalmt. Biz daha bir ey

yapamadan övalyelerden biri Pritkin’in bacaklarmn arasna

skm olan baldrna bir mzrak saplad.

Beni yana doru iterken arkasndan, “Sakn hareket etme!"

diye bardm ancak o klcn övalyenin beline savurmay tercih

etti. Darbeyle arkaya doru devrilen övalye yine de Pritkin’in

bacan acmaszca yaralamay baard. Bir an için nefes alamad

ancak hemen sonra yeniden ayaklanmaya çalt. Onu âdeta çe-

kitirerek üzerine trmandm, yüzünü görebilmek için saçlarn

arkaya attm ve metal seslerin hâkim olduu bu savan içinde



4

bardm
h..y d0*n çridp

L*f
rl,*'m,vttowJ

rtflM
veril", Her ne kader yar.l,„„

1K

™Üs^*““,n'y*
blWm ^ ,I,ndan

r^^^lerb“*^Üy°riU Pri,k
"'«*.

JThdd p-^
m ukip edip itre{ ettl*,m dey,mk

Dilainii.
ürerine katop, 'Mutfaa geri dönmeliyiz'-

d,*

Hd'nn <fc.nd»
hiçbir eye dokunmamaya özen
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Bir an id" dengesin, kaybetti ve beni çok korkuttu. Dild^

baktmda nedenini anlayabilmitim. Pantolonun bacak ksan

kpkrmzyd ve kzarm kulayla büyük bir uyum salyordu

0 kadar çok kan vard ki ana damarlardan birinin yara aldm

emindim. Dar ve güvenli yolda ilerlerken elinden geldiim
, ha

yaslanmaya çalt.

Koridorun dier ucundan, hiç üphe yok ki sava buyucu

terinin olduu yönden korkunç sava sesleri geliyordu Bu ses

leri duymazdan gelmeye çaltk. Ben kumarhaneye ulaman

çabalyordum. Kendimizi mutfan içine attk ve, “Ambulans

ihtiyacmz var!' diye bardm. Mutfak lo koridordan sonn

fazlasyla aydnlk olduu için görmekte zorlanyordum Ama

ysz parlayan gözün üzerimize dikilmi olduunun fazlasyla

frkndaydm.

yr. Ben bununla baa çkabüirim,” diyen Pritkin kapnt^ ^e'ndaki bottan çkarmakla birlikte bembr

ka" kap ‘ad '' VÜZÜndek '
”*

ahp yarann
^ Hemen yaklndaki bir el havlusun.

da, onun kan
Bu br e yarasa da yaramaS

ln n ölmesini izlevpm^Hm “Rizi bir b^

taneye ülserse.*™.- dedim .«.k „^^
bu yaray, iyiletirebilirim.- Bir eyler m.nldanm.y, hala
kan ak,», hafidedi. Ancak nete, al,, veri, »ekli ve yüzünün ren*
hiç houma gitmemiti Sarkmaku olan kuUgmm yerin, adeta
trmanp koptuu yerle bütünlemesini izlemek de v.n deme
korkunçtu.

Sonunda dieriyle ayn, hizaya gelen kula*, görmezden gel-

meye çalarak, "Neden bir hastaneye gitmek istemiyorsun?"

diye itiraz ettim. Birden parçalar yerine oturmaya balamt
-Bir dakika. O büyücüler sadece benim peimde de*,d,, öyle
deil mi? Cemaat senin de peinde!"

Pritkin cevap vermedi, mrltlar halinde büyü yapmaya de-

vam ediyordu. Bir varln bize doru eildiini hissettim. Bam
kaldrdmda krmz gözlü, kediyi andran kulaklarnda zarif

yakut küpeler olan bir yaratkla burun buruna geldim. Beni sert

ama zarif bir hareketle yana doru itti.

akn bir ekilde ayakta durmu, ona engel olup olmamak
arasnda kararszlk yayordum. Hiçbir ey söylemedim. Bunun

en büyük nedeni, yaratktan herhangi bir kötü his almam ol-

mamd. Bunun, mücevherleriyle ya da tüylü çenesindeki çikolatal

kremayla bir ilgisi olabilirdi. Tepkisiz kalmak doru bir karar gibi

geldi. Daha çok pençeyi andran eliyle aniden Pritkin’in yaral

bacan kaldrd ve kan içindeki yara kapanmaya balad.

Her ne yapyorsa Pritkin’in iyilemesine yardmc oluyor

gibiydi. Ancak gözlerindeki sis bunun ho olmadna iaret

ediyordu. Bir eyler söylemek ister gibi bir hali vard. Ben de

yaralarndan uzak durmaya çalarak hafifçe ona doru eüdim.
uMe oportet propter praeceptum te nocere (Prensip olarak sana

zarar vermek zorunda kalacam)," diye fsldad.

“Çok komiksin!”
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' ^ n? Q|ebilirdin!
Ben de ölebilirdim' -

(Olur böyle »eyler).- O benim berh,,^
çalrken ben de baka birçk yo |u

*

dneen" Ç»
°

t«krar ayak basmak ne de bu |J

^Îlan sonra biri baka bir yere kaydrmak i«tiyordun

Bulduum ey»n
derece tatmin ediciydi. Eer yaran

hfl

kelleri
konusunda bu kadar önyargl olmasaydm etrafa

daE

dikkatli bakmay akl edebilir ve koridordaki o sahnev,
bJ

yaatmam olabilirdim. Birkaç dev dondurucuyu ve so^

dorudan bir yükleme kaps buldum.

Gün yla aydnlanan otoparka baktm ve bir^n

ten de büyücü iyileirken kaçmay istedim. Her ne olurî^
bunun için zamanm yoktu. Casanova’nn patronunun neStf

saklandm söylemesini salamalydm. Myra’nm onun yanna* 4

okluundan yüzde yüz emin olmasam da, bu yüksek bir ihtimale

kisi de Rus vampir mafyasnn lideri, kitaplarda Rasputn olan
j

bilinen ayn adam için çalyorlard. Kitaplarda yazl olman: ;

tek eyse, bir Rus prensinin onu öldürdükten sonra korkutur,

kna yeteneklerini baka ekillerde kullanmay kefetmi olma- I

daha sert çkmt. Yaananlarn aouk fantan f

esinde beni h* i,Andrmyordu rabu^^lt;:
tam ortasna dumu olmamn dmda.

siydi. Rasputin, uzun bir

ncu

*— süre sessiz kaldktan sonra uyur

trafiini ele geçirmi, kalpazanlk, yasad sihirli silahl
|

dinme gibi ilere bulamt. Dou Avrupadaki silahlar onur

|ontrolü altnda satlyordu. Sonrasnda Senato’yu ele geçire^ .

^yümekte olan imparatorluuna Kuzey Amerika vampirler-

meye karar vermi ve dört Senato üyesini öldürerekk
ürece

—Y ri. Ancak bu, liderleri ele geçirn^

°"a bir ey kazandrmyordu ve Konsül, bekledi^

B^n.rad.rbe.inden.nraRaapu.m,^

Binlerce buyucu ve vampir „„„ anyordu. ancak km* buZ,
elde «dememiti. Saklanabilecekleri çok iyi ytrler olrtud
biliyordum ve Tony ile Myr. d. ayn, zamanlarda ortadan kay
boldugu için bir arada olduklarn, varaayyordum Myra mnvm
karlamamzdaki yaralan iyilemeden unu bulmak zorundaydm
aksi halde o beni bulmay deneyecekti. Ve bu durumdan ho^a-
nacam konusunda üphelerim vard. Ya da kurtulabileceim'

Yine de bir söz vermitim. Belki de Pritkinle ayn tarafta

olabilirdik. Böyle bir durumda dümanmn düman dostum
olmasa da, her türlü ans denemeye razydm. Bulabüeceim

her türlü yardma ihtiyacm vard ve Pritlön ortaya çktnda
Casanova oldukça endielenmiti. Bu ie yarayabilirdi. Rampadan

büyük bir kasa lahanay iterek çkaran yaratklarn yanndan

geçip içeri yöneldim. Ve tüm elence ite o an balad.



Bölüm

“Cassie!" Casanova güne,* fazla zaman geçirmen** dikkat
ederek rampadan bana doru geliyordu. Bir dakika sonra, tembel
bir ekilde peinden gelen üç yal sorumluluum da arkasnda
belirdi. Harika! Ksa bir süre için onlar unutmay baarabilmitim.

Yaratklar bir an için üçlü büyücüye baktlar ve kulaklarm
kapatmak isteyeceini kadar yüksek sesler çkarmaya balad-
lar. "Saçma büyülerinin nelere yol açtn gördün mü?" diye

Casanova ya sordum sinirli bir ekilde. “Az kalsn ölüyordum.*

“Daha büyük sorunlarmz var."

Enyo’yu bir çubukla dürtmekte olduu küçük çirkin yaratktan

uzaklatrdm. Kuu andran yaratk ve hemen yanndaki arkada
ciyaklayarak içeriye kaçtlar. Eski bir tanrçay kzdrmann pek

de akllca olmadn görmezden gelerek Enyo’ya döndüm ve.

Peki ya siz hangi cehennemdeydiniz?" diye bardm. “Siz üçü-

nüz sürekli kavga peindesiniz. Size ilk kez ihtiyacm olduunda

herhalde manikür yaptrmakla meguldünüz!"

Bu gerçekten de doruydu. Deino'nun yeni krmz trnaklan

vard. Ama dürüst olmak gerekirse barda bana yardm etmilerdi.

Ne yazk ki bunu önemseyebilecek bir ruh hali içinde deildim.

Kalkanm engelleyen Cemaat beni fena köeye sktrmt, artk

bunun üzerine düünmek için zamanm vard. Sahip olduum
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Drin°’ b,n c*Mnov’ y *n
**

a»ri.rken
rirahnd. dotanmây tercih etti. -pnl

ajj cr- ölü hakle re büyücüler de bize yetimek

Kolumu ur anda öyle W* akü W ?'*''>< «mak tonaii

^n, -o nerede?" Çddmtü «N [«Itosunun içinde bir ev|e: î

.nmava koyuldu. "Neden ihtiyacm olduunda bu kahrol,,,

telefonu bulamyorum? Ona
hemen tbbi yardm bulmamz ^ [

driyor!* Bir an için benimle dalga geçtiini düündüm. Ancak

yüzündeki ifade öyle olmad gösteriyordu. Adam gerçekter

panik içindeydi.

*Senin neyin var? Ne zamandan beri Pritlrin’i önemsiyordu
i

Casanova beni orada kendi kendimle konuur halde brakr

içeri kotu. Ben onu, Graeaelar da beni takip etti. Enyo yerdek

süpürgeyi alp ucunu krd ve sivri uçlu bir silaha dönümesin
salad. Bu kez ona karmadm. Ne de olsa yeniden yal kadn

fonunu, dönümütü ve bu taliyle bile kaybetme olusür yoktu

Mutfaa adm,m, atamda yeniden emtianm Pritkm ,

««a onu mmcüdayun çüpu Casanovayla karlatm Büyün,

P n hzla kar köeye hrlatn ve ona yardm eden yarat
“ «“Ictlclakn. Arak ayakta olduuna göre yaratn fo>

'*"*** ie yarad, ortadayd.

; ^ U!a hl,!" di>,e >»-d. "Hemen imdi!"

kibar davranmaya d

*ta^ct1, Korkmu olmasna ramen

bir î'faa genrtebümr™
'd‘y°r<U '

"
B* dakika ,<^nde buR,';l
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Akln k»çnp kaçrmadn, anlamdr

baktm, kald ki büyük ohrtdd, i*.
yücülerin, her iki tara, d. doala dünyamn ..J ^
iddi, elmelennden dolay, b.rb.rienoe kar,, dümaahklan vaJ
Ouutnov. kadar yal bir vampirin bu tava, buy***,
terdii ilgi son derece tuhaft

Pritkin öfkeli bir ekilde, “Benim bir ifacya ihtiyacm yok
Tek isteim, u kahrolas yeisin kaldrlma*,. “diye itiraz etti.

Donakalmitim “O bunu kaldrabilir mi?" Öne doru ko-
tum, bu kadar kolay olabileceine inanmaya korkuyordum

Graeae’lar da benimle birlikte hareket etti. Ancak ne yazk la

bir cevap alamadm çünkü yaratk heykelleri birden dünyann
sonu gelmiçesine çlk atmaya balamt. Birbirine karan
sesleri, etraftaki birkaç cam patlatabilecek kadar güçlüydü. oke
olmu bir halde kulaklarm kapayp dizlerimin üzerine çöktüm.

Deino da benim üzerime. Dümü müydü yoksa beni korumaya

m çalyordu, bilmiyordum. Çünkü dört bir yandan üzerimize

pastalar, yemekler ve çeitli organ biçimlerinde yaplm köfte-

ler frlatlyordu. Frlatlanlardan biri bann üzerindeki gözün

dümesine neden oldu. Gözün peinden giderken yaratklar saa

sola frlatyordu. Kz kardeleri yardm için peine taklrken

ben de kendimi servis masasnn altna attm ve Casanova ile

Pritkinle burun buruna geldim.

Casanova sesini duyurabilmek için âdeta çlk atarak ko-

numaya çalt. “Orada yaralanabilirsin! Buradan ayrlmana izin

veremem!” ki eliyle Pritkin’in sol kolunu kavramt “Mutfak

yaratk heykelleri için kutsal bir yer, buray bir zamanlar tap-

naklar koruduklar gibi koruyorlar. Graeaelan bir tehlike olarak

algladlar, ama onlara durumu açklayacam...
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k»d*f dtrde *irecek!

-L bund. 9'« »™»u W*’" ben"n'' dyert'k »ta,

tf
,.- Haurladn o»? «er bir ey k.Mml.ota, önce be„,„„

olmal
*

Priüdn. *Bu seninle ilgili deil!" diye itiraz ederken olduk,,

acrt birey önce tepemize, oradan da yere dütü. Bu, küçük e*

kulaklar ve tüyleri olan bir yaratkt. Kprdamyordu

Onu yanmza, masann altna çektim. Nabzn nasl kontr

edeceimi bilmiyordum; bir nabz olup olmadndan bile emin
;

deildim. Bildiim tek ey, yarasndan akan yeilimsi kann ivi*

iaret olmadyd. ‘Pekâlâ, bu kadar yeter!"

Emekleyerek masann altndan çkp ayaa kalktm. GüruJr

seviyesi inanlmazd, aada geçirdiim birkaç saniye içinde mut
*

fak korkunç bir haJ almt. Deino gözüne kavumu ancak bc

ko baka bir eyle savayordu. Dört yaratk onu kollarnda
«»Urken bir dieri lufcma tmnanp bir oklavayla durmak,;

™mTOrd“- Ka" indeki Enyo yaku, küpeli vara

? ÎT?
hBas'n<U ^ay, kaldrm, odann d*er köesin,

fanDh!L'

IZereyd
' ^ k°nUSU dÜ5Ü? 0nu Sürebilirdi. Ya di

^unphml0 nun elinde tuttuu b^ann üzerine inmesi yeler

dahi yüksek bir ekild

” ('lkarabilece^ime inandmdan v 1 '

BÖnnezden
geldi NeysekT^

^adm. Yaratklar ben

kamt
Hiçbiri üzeü

^ Gfaeae duruP merakla bana bakma»

yamuk bir
Sade(x Pemphredo nur

dadesi »ard. -Buna bir wn ven „

riHANCE

Bu kez daha normal bir ae. .onuyla «oyta** öen~l,msavamanz «iyledi*imd«. bu y,„tlk |an jm>
j"*

Pemphredo kkrdad. Enyo anyU bakr, ama ba„
içn dengenin, bulamayan yaralg, ym bmlm.^ *"

yakl^p gözü verme., için uzand. K„y„ bundan pek memnu”
kalma benzemiyordu. Pemphredo da yanlann» geld, ve hey,
canla gözü Deino nun avucundan ald. Birden neler oldu*,™
anlamtm. “Benim üzerimden iddiaya m gj rdiniz?“

Enyo servis masasna don çöktü ve turpun yapdm goz^n
dümesine neden oldu. Neden olduunu bilmiyorum -çünkü ne
de olsa göz olmadan da görebiliyordu- ama göz srasn kaybetmi
olmak onu çok mutsuz etmiti. Liderlerinin kurtulmasyla birlikte

yaratklar da savaa bir son vermilerdi. Etraftaki yarallaryla

ilgilenmeye balamlard ve eek kulakl yaratk da bunlardan

biriydi. En azndan kendine gelmi gibi görünüyordu. yilemesini

umuyordum, onun için yapabileceim tek ey, daha fazla sorun

çkarmamakt. Masann altna uzanp Casanova’yk kravatn-

dan çektim. “Onlara bizim imdi buradan gideceimizi açkla!"

“Kesinlikle öyle bir ey yapmyoruz!" diyen Pritkin kan içindeki

giysileri ve karm saçlaryla bir deliden farkszd. Enyo'nun

serbest brakt dii yarat bulana kadar gözleriyle oday ta-

rad. “O, geis’ kaldrana kadar hiçbir yere gitmiyoruz! "diyerek

yarat iaret etti.

Casanova’nn bouk bir sesle, “Miranda!" diye barmasyla

kravatn biraz fazla skm olabileceimi fark ettim.

Yaratk bize doru yaklat. Kürkle kapl yüzünü ve vücut

dilini anlamak mümkün olmasa da, pek i birlii yapacak gibi

durmuyordu. Son derece ask suratl bir hali vard. Belki de boyu

gösüne yetimedii için Pritkin’in midesini dürttü. ‘Sen iyile-

tin. Biz güvendeyiz. yi alveri.” Pritkin onu yakalamaya çalt
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Zm+ koHsnn M*** nm

R,,„

„„„ hyrojuyU ta*» «* vumt.y. b^l.d,.

Prilkin gunrt». 'Ben P«i ileriyle ilgilenmiyorum

•BuhkU bulunnunzn vzs.1 olup olmamas da beni hiç
i|K

lendimvor Korkmanz gerektirecek bir ey yok. imdi lüdtI

bunu üzerimden «1!"

Kravatm gevetmeye çalan Casanova’ya döndüm ve. y

oluyor?" diye sordum. Bana hiç de dostane olmayan bir bak,

atö. Aslnda verdi# tepki bu artlar altnda son derece anlalra

*Onu iyiletirmenin karlnda Miranda varlklarnda

kimseye söz etmemesi için Pritkin'e bir geis büyüsü yapm*
Eer Cemaat burada olduklarn örenirse sürgüne gönderilin

•Hepsi bu mu?" Gözlerimi ksp Pritkin’e döndüm. Tüm di*. f
talini MirandaYa terdg, için bu tepkimi fark etmedi. Üzerin»
tadm yeis düünülürse, bu küçük büyü için ona acyan,.:

• E|er onlara söylemeyi düünmüyorsan ne fark eder k

*“W‘ra 0 “öcüler her an burada olabilirler.'

trtaariToÜ^^
bdar h'br"» atmyorum d,

«ratiad, Pntlün inatla S« . , i
uyandrd. Onun yerine Casa

^ °nU

yrnneCasanovaydürtüklemeyi
tercih emr

^banTcasna söze baladi “M a .
umursamad

bile

Mranda... Ama Miranda om I

Cemaat a ^‘^
Prtkin! ’ bardm öfkeyle. “Bunu,

“uyrcegm
Konumak

^ bâ^*ca*ann göndermesini bekle

takdirde ben buradan
y0Ran "e âlâ. Gidip konualm Ak- i^ “““yorum.'

Caaanova'nn güzleri partad,.

söylediniz. Sizin çin bir araba cgu.,,^-^ W W
Billy Joe uçarak kapdan içeri girdi. Varanken, nerede

yansndan âdet, dayak yiyerek yan.mrad, ..a^h,W ,

onu görebilmi olmalarn, krabilirdim ancak ^rd,. .

günden sonra hiçbir eye tarabileceim, sanmyordum 'O be
nimle birlikte.' dedim. Miranda ûuanova y, yaranklann kul
land tuhaf br dilde söylenmeye balad. Hiç üphe yok k. bir
gün için yeterince istenmeyen misafir arlamt

-Arabay unutun!' dedi Billy endieli bir yüz ifadesiyle 'Ön.
arka ve yan kaplan atlayabileceimiz bir çlu kaput, var m’
Çünkü hepsi birden gözetleniyor.”

“Kim tarafndan?" Srada ne vard?

Billy dalga geçercesine yantlad. “Ah, bilmiyorum! Acaba

kimin büyücülerini pataklam olabilirsiniz? Cemaat sizin bu-

rada olduunuzu biliyor ve tüm güçlerini darda toplad. ki

ya da üç düzine büyücü olmal, sonunda saymaktan vazgeçtim.

Barda karlatmz üçlü onlarn öncü ekibiymi. Size sakn

bir ekilde, bir çeit teslim olma seçenei sundular. Ancak on-

lara karlk verme ekliniz düünülürse, artk pek de i birlii

yapmay düünmüyorlar diyebilirim."

“Ama önce onlar saldrd,” diye atldm. Sonra durup söyle-

diimin gerçekten de doru olup olmadn düündüm. Bardan

ayrlmam ile Enyo'yu büyücüleri frlatrken gördüüm zaman

arasnda neler olduunu bilmiyordum. Pritkin onlarla birlikte

olmasayd tüm bunlaryaanmam olabilirdi. Bizimle bir sonraki

karlamalarnda neden o kadar sinirli olduklarna armamak

gerekiyordu.
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Ut,
beni oktan,,eve

çalmasna al^m^ olduumu düünebil, rs
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yine de bunu
k»ld,rm.k hiçbir zaman kol«y olmuyordu

•Ciddi göriinüyosun."

-öyleyim. Konumamz gereken konunun bir ksm da hur

ilgilendiriyor ' Derin bir iç geçiren Casanova'ya bakt.

‘Saysz acil çk var ama hiçbiri iyi bir seçenek gibi

mivor Daha önce yaptn yapamaz msn, bizi baka bir yeni

kaydrsana? Korumalar da size saldrdna göre buraya gek fi

beni Antonio'yla ilgili bilgi için sktrdn iddia edebilirin

Daha sonra da ortal birbirine katp gittiini.” Etrafna bakr

‘Ah, evet, hatta bu hiç de yalan olmaz.”

Aklma gelmiken, bana Tony’nin nerede olduunu s

leyecektin!’

Hayr Benim hatrladm kadaryla bunu sana söylemi

i^rek çok iyi bir i çkardm.” Sanrm bir ara saçma yaptr
o an çörei temizlemem için bana mendilini uzatt ama onu gr

chica

geid 'm Buradan akmanz için size yardm edecein

bMlmd*n a,mak on>»™ S°k
|

^
y yecem. Antonio’ya gelince..."

Bizi
br^ Öne^ “° PerUer Ülkesmk

»«TT,*"""1 “k,“

ten yaranla *UIUn»edlm Teekkür «terin, Miram, k,„
biliyorsan anlat!”

n*

Bir ç*lt omu/ allktl. ‘Anlatmak bir „ yok. O
Ülkesi'nde.' Cmanovay, döndü -Cm.,, huray, m , „Wj?

.

Casanova elterim saçlamun aramdan gecrd, Bir *kilde
tüm o yiyecek sava.ndan korunmay, b^mu*, Cözte görülür

tek hasar, krav.hnda olan ve benim yaran,tun birkaç k,ryvkt,

•Büyük olasükla. Samnm bugün, istenmeyen nüaafeler gunumu/'

Miranda. 'Hayr!' diye itiraz etti. Bir yandan da pençele.

riyie kolunu dürtüklüyordu. 'imiz var Daha fazla karmasa
istemiyorum!”

Birkaç küçük yaratn bir ekilde katliamdan hasar alma-m bir yük arabasn çekitirmeye çaltklarn, bir dierininse

telefonda homurdanp sipari karaladn fark ettim. Elinin -

ya da boynuzlarnn- altndan çekilmemiz gerektii konusunda

Miranda yla hemfikirdim. Tam bu srada yeni bir ziyaretçi içeri

girdi. Pritkin’in goleminin içeri adm atmasyla birlikte güçlükle

baarabildiimiz uultu yeniden yükselmeye balad.

Ellerimle kulaklarm bastrmak zorunda kaldm. Pritkin

goleme bir an için bakt, daha sonra bana döndü. Sanki arala-

rnda sözsüz bir iletiim vard. Golem zarif bir selamlama ha-

reketinden sonra kprtsz bir ekilde orada kald. Bunun bir

çeit büyü olduunu biliyordum. Çünkü her ne kadar kargaa

bitmemi olsa da, yava yava azalmaya balamt. ‘Geliyorlar.

Gitmemiz gerekiyor."

Bamla onayladm. “Pekâlâ. O halde ak çocuunu buraya

getir de Tony’nin Periler Ülkesi ’ne geçi kapsnn nerede oldu-

unu örenelim. Ve sakn bana yalan söyleme,” diye Casanova y

uyardm. “Bir tane olduunu biliyorum."
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J do*n bakt. Golemin kanatlan, boynuzlan ya da
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tuhirparcalan yoktu. Kötü yaplm bir heykeldi, sanki ço,„|,,

S, balayp somasnda ne yapt*n unutmu gibiydi. Anca!

bo gözlerini bana çenedinde
ben de Casanova kadar rahat,

oluyordum

‘Kahrolas geçi kapsnn nerede olduunu bilmiyorur

diye srar etti Casanova. Tony cadlar Periler Ülkesi ne st

yordu, ancak iin bu ksmyla ilgilenen özel bir grubu vard ol

ben onlardan biri olmadm. Ortadan kaybolduunda nnlar

çounu da beraberinde götürdü. Kalanlar da geçen hafta çt

Artk burada kimse kalmad."

Miranda ya baktm. “Siz de bir çeit geçiten gelm* olm
bsmz Onu nerede bulacam biliyor olmalsnz.”

Miranda bilmiyorum anlamnda ban iki yana salla:

"Dier tarafta görebiliyoruz. Ama burada hayr!” diye kar>i->

Hemen yanndaki bir yaratn gözlerini mutfak bt

Lj böyle! Gözleri balanm yaratk Pritkin e dan.

acaklanna çarpt. Küçük yaratk ancak buraya kaoa

rdU BuyUCU bez •Ç*1 ve küçük bir hareketle yaraM
Miranda ya geri gönderdi.

nünde bulunduc^

1111

^!! balanm$ olmaJ,"diyc tab

kars T*
831111101 Tony büyücülere yakalan-

düdüünü
bUmelerini istemedi

Pritkln'e dündüm ve, "Peki ya en?” diye zordumW
bir geçi kupun olmal * »

“DTP’dekini kullanyoruz.’

Derin bir iç geçirdim. Son derece munttkltyd,

Türler Ara, I, birlii Patann luultilrnu, „u„ OTI^ b
U„e geçi kap,s, olmahyd,. Bu büyücüler. vampirler
periler ve Periler Ülkesi nin delegelerinden meydana gelen bir
çeit Birlemi Milletler topluluuydu. I,i„ iyj laraf

, yakmdj
Vegas'n dndaki çölün hemen ortaand. bulunuyor olmasyd'
Kötü tarafysa DTP peimde olan varbklaria kayn,yordu ve bun-
lardan hçbnmn amac doum günümü kutlamak deildi Yirmi
dördüncü ya,m, kuüayabilecek kadar hayana kalabileceimden

dahi emin deildim. Ne yazk ki Periler Ülkesi ne giden geçi
kaplan gizliydi, dierlerinin de korunuyor olma ihtimali çok
yüksekti. Bir açdan, bildiim eytanla savamak daha iyi ola-

bilecei için ansm DTP den yana kullanmaya karar verdim.

En azndan daha önce orada bulunmutum ve yapsyla ilgili az

çok bilgim vard.

Tam olarak nerede olduunu biliyor musun?" diye sordum.

Hiç olmazsa seçeneklerimi daraltmaya çalyordum.

Pritkin bana inanmayan bir ifadeyle bakt ancak söylemeye

hazrland ey yukardan gelen siren sesleriyle kesildi. Ses ses-

sizliin içinde oldukça hafifyanklanmasna karn, Casanova sert

bir ekilde küfrü bast. “Büyücüler içeri girdi, bu genel bir alarm."

“nsanlar dan çkarn!" diye emretti Pritkin.

Casanova onu bayla onaylad. “Bu çoktan yapld. Acil bir

durum olduunda standart uygulama bir gaz kaça varm gibi

davranmak ve herkesi dan çkarmak. Hem büyücüler insanla-

nn önünde hokus pokus numaralan yapmazlar, öyle deil mi?
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- rt-^m. Hisar kontrolünü

dahi. sonra da yapa!,,,,,

-En rakn acil çk* nemde?' diye sordum.

‘Senin sayende birçou kullanlamaz halde. En iyi an.,,

dojndan Spring Da ndaki bir likör maazasnn bodrumu,,

çkyor.’ Casanova oda servisi telefonuna doru ilerledi ve s
;

rilen almaya çalan yarahn elinden telefonu ald. Om/ ur

ürerinden bize bakp, “Sizi maazann arkasnda beldem,

bir araba ayarlayacam, elimden ancak bu kadar

“Dur bir dakika. Güvenli bir evin var, deil mi?'

“Neden?’ Pritkin üpheyle sormutu.

‘Ah, kahretsin!’ dedi Billy.

Onlan da bizimle birlikte Periler Ülkesi’ne mi götürmem:

istiyorsun?’ diye karlk verdim.

Billy homurdand ve parmak sandviçleri midelerine ini'

®ekle megul olan Graeae'lara bakt. “Son seferinde olan

düünürsek, hayr! Kesinlikle hayr!"

V n
gÖrilmesinin ortasnda olan Casanova’ya bakt

'

takm daha
Sahnenin orada yavalad ama i

Elvs ' vurdu'ar

heyecanla konumasna gen don 1

-**

«-HANCE

„
BuviKi.Prin m .

huddUht», olarak kullanmaln d*H. k,m,malan
Caaanova b.„„, ki yan. «ütah. -H^r

, JJ "

dikkatini tekrar telefon görümem» ,erd, -,^ r h
ralun onarma l,iyle ruh çakndan ilgümain Onlara'^ 1
par. ödüyorum? Bu arada Hendria i uyandrsnlar. ydekt,
sanatçya ihtiyacmz olacak!’

Mutfak kaplarnn yerlerinden kopup ba.m.n U2mr^
uçarak geçmesiyle birlikte konumay daha fazla takip edeme
dim. Hareket ediini bile göremediim Pemphredo onlan havada
yakalad ve kapdan oluk oluk içeri akan bir grup sava buyu-
cüsünün üzerine frlatt. Enyo beni bir masann altna sokmaya
çalt ancak onu bileinden yakaladm ve. "Biraz elenceye ne
dersin?” diye sordum.

Bana utangaç bir bak att. Hiç üphe yok ki elence anla-

ylarmz birbirinden farklyd. “Ben ciddiyim,’ dedim ve ba-

mla, tslayan gargoyle ’lar tarafndan saldrya urayan sava
büyücülerini iaret ettim, görünüe göre yaratklar kapnn par-

çalanmasndan holanmamalard. Büyücüler, âdeta kanatlardan

ve pençelerden oluan bir denizin ortasna kalmt Yine de

bunun uzun sürmeyeceini biliyordum. “Olanlarn keyfini çkar,

yanlzca kimseyi öldürme yeter!"

Enyo’nun yüzünü geni bir gülümseme kaplad. Ylba sabah

hediyelerle uyanm küçük bir çocuktan fark yoktu. Bir dakika

sonra dev bir servis masasn havaya kaldrp giriin solundaki

büyücülere frlatmakla meguldü. O ve kz kardeleri odann

dier tarafna, ikinci dalga halinde odaya girmeye çalan sava

büyücülerinin önüne atldlar.

Ortala kafas karm bir halde bakan Pritlün’e döndüm

ve
> Bize biraz zaman kazandrdm,” dedim. Cemaatle sorunlar
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gitmiyordu. Büyür,,
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"'"''ir mahkemeye
Ç.k«np ölümümü hzla,„|„

«mi olm*-"n

.
, dunm benim «?md«n sorun dudunu,,

.

jj^lijjennden.

•Hadi jridelin'

Pritkin beni
görmezden geldi v* *Ç kardein

nöesiyie temidj'
büyücüyü kurtard Anlad.,

^^kalkacUn bu kaç.k kadnlara kar pek de i,e var.

• L.'.Jm' Kaçn a oaAnl/k^ L

mö ^Sersemlemi haldeki büyücü bana gelenleri bir

fU.~ ***•

yumayacak kadar dersini almt

Pritldn onu tamamen
bayltt ve Miranda yi kolundan

.

lad. Miranda onu srmaya çalt ancak Pritkin onu grtlak

dan yakalayp yüzünden uzak tuttu. Bu yine de trmalarm

engelleyemedi. Konsantrasyonu bozulmu olmalyd çünkü k®

bir süre önce yapm olduu sessizlik büyüsü dalmt v<

gaann gürültüsünden söylediklerini anlayamamtn

Pritkin'in hâlâ u aptal geis büyüsüne taklm oldue. .

inanamyordum. Büyü bana son derece zararsz gönnn

Özellikle de Cemaat yaratklar u an itibariyle kendi elit

bulduktan sonra. Ama onu iyi tanyordum, tartmann bir

lam yoktu.

Miranda!" Cierlerimi yrtarcasna bardm. “Hemt
çeis kaldr. Casanova sizi büyücülerden saklayacak." Sovle

ilgisini çekmiti, kedi gözlerini bana çevirdi. Pençele'

deildi

U?ennden Çe*une<^' ama bu gerçekten de umurun -

veriyor musun? Geri gitmeyecek miyiz?” diye sord

“rtu“a “erie>,ip yan,mzi uii?ma '' s

I
11111111 ve, Söz veriyorum,” dedim P J

olmu bir hakleydi ancak kar, çkmaama fn»t

yapabilecei biliyorsun Tony n.n b„r,d. My,„,
Oöslcrini devirdi. -CU.ro qut imdj^
Miranda dürmedi ve kürkle kap., ,ur„,^

haf bir ifade belird, çünkü Ireakin dileri «örunuyredu
unutmayacam." Ve birden Pritkin'in elinde tüküren halay™
ve kvranan bir yün yumaftn. dönüktü. Pritkin'in omzuna yum-
ruumu indirdim. “Brak onu, bize yardm edecek *

Pritkin sonunda Miranda y, brakt ve yaratk ayaa dikilip

tüylerini düzeltti. Daha sonra zanf b,r ekilde pençesryk reverans

yapt. Herhangi bir deiildik fark etmedim, yine de bir eyler
deimi olmalyd ki Pritkin elimi yakalad gibi Casanova run

arkasndan komaya balad. Sanki ileri yavalatan benmm
gibi sinirli bir hali vard.

“Size tüneli göstereceim, ancak acele etmeliyiz. Sizinle bir-

likte görülmemem gerekiyor.” Billy Joe’ya bakndm, ortalkta

yoktu. Kumarhanenin herhangi bir yerinde, oyun banda olma-

masn diledim. Gerçekten younlat takdirde eyalar hareket

ettirebiliyordu ve kumarhane oyunlar en favori elencesiydi.

Golem önümüzde dikildi. Gösünde bir et satn saplyd ancak

farknda deilmi gibi bir hali vard. Souk odaya don kotuk

ve Casanova bir marul kasasn kenara çekti. Kaln bir duvara

benzeyen yeri iaret etti. “Buradan geçin. Araba çoktan oraya

vard ve sürücü anahtarian vermek için sizi bekleyecek. Kasada

saklamam istediiniz bir ey varsa bana verin ve hemen gidin!’

“Onlar sürücüye vereceim. Bak, yaptklarn için gerçekten

teekkür...”

7 (i*p ) Elbette («Ln.)
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Bunun tek nedeni, seksen yatn alündak, her k,
;

^m^a^nda dolasnrmak için yalvartacak kadar dolgun
nit

^ b^rok saçlan deildi- Bunun için atlet., kaalt vücuda 4

w pantolonu, *örtü ya da hafif«nuk teni de geçeri, bir sebep

Bu aniden gelien bir çekimdi. Koyu gözleri beni kendine <*

yordu ve ben tüm bunlarn gerçek olamayacann farknda ,

Bir erkein d görünüüne hayranlk

on saniyeden ksa bir süredir tanyorsam bu

sk yaanan bir durum deildi.

Incubus, diye düündüm. Azm neredeyse kurunu

Vücudumun gösterdii ilgi göz önünde bulundurulursa bu

derece güçlü bir yaratkt. Yutkundum ve gülümsemeye çaln

0 da hemen gülümseyerek karlk verdi. Hiç de du;

olmayan giysilerimi batan çkarc bir bakla süzdü. “F.lem

lanmza yaptmz indirimden haberin var m, queridaT* T® I

•ervislerde yüzde yirmi."

Bizi Casanova gönderdi," diye karlk vererek kon\
Mtinneye çaltm.

“Ah, tabü ki. Benim adm Chavez. Düleri gerçeklet
^nna geliyor."

• (W) Stvjil
. («(Ln.)
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Ban. tüm rüyalarm, gerçekletirmeyi
teklif etmeden

^ünü kestim. "Pekâlâ, gür*| ama hemen gitmemiz gerek,yor *

Yannda bir baka arkadamm daha olduunu fark «m
tim . Herhalde onu geri götürmek için gelmiti Sanm, yak»,,^,

adam Dante’nin beyzbol apkalarndan birini Uluyordu Delikli

tiörtünün arasndan görünen yank ten, kasl bir vücuda am.
Parlak, üstü açlabilen spor bir arabann ofor koltuundan hana
neeli bir ekilde gülümsedi. Yüzündeki ifade kumlu battaniyeleri,

tuzlu, rüzgârl ve tutkulu geceleri düünmeme sebep olmutu

Orta Batya özgü bir aksanla, “Merhaba, ben Randolph.*

dedi ve güçlü bir ekilde elimi skt. “Ama bana Randy diyebi-

lirsin. Herkes öyle der."

“Buna hiç üphem yok.”

Sonunda beni dinlemelerini salamak için Chavez’in kartvi-

zitini, üç adet broürü ve yakn zamandaki özel bir geceyle ilgili

el ilanlarn almak zorunda kaldm. Randy yi, Pritldn'i alp bir

arkadann onunla ilgileneceini söyledii bir dövmeriye götür-

mesi için ikna ettim. Yaralarnn çou kapand için hikâyesini

hiç de inandnc bulmamtm. Belki de arkada sayesinde bir

du alabilir ya da yeni kyafetlere kavuabilirdi. Üzerindeki tüm

o kan lekeleri çok daha dikkat çekmesine neden oluyordu.

“Peki ya sen nereye gittiini sanyorsun?' diye sordu Pritlön

üpheli bir ekilde.

"Konuacamz söyledim ve konuacaz da," diye ona söz

vererek Chavez'in yanndaki BM^nin içine atladm. “Seninle

sonra buluacam. Ama etrafta bu giysiler içinde dolaamam.

Biz konutuumuz srada Billy ortaya çkp arka camda

uçmaya balamt, bir bakla buna son vermesini saladm.

Büyücüye güvenmiyordum. Pritkin ve Cemaat’in aras bozulmu
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£, korkunç-Son^^»1^-"'^s„ylem,,

Zk biJeyoktu.
-Kibar bir ekilde rica edersen sana öle ye^

^bir eyler bile alabilirim Pritkin kalann çatt. Ancak ,„
11Jr

f & bm ***** *»» y***- Bir “ ^
i

Chavez tarafndan ezilmemek
için bir adm geri att. Bu, Pntk„ .

I iletiimimiz düünülürse beni onaylad anlamna gelebil,

yani ilerimi bitirdikten sonra bir öle yemeini hak etmi-

Chavez e döndüm ve, ‘Buz patenine gitmem gerekiyor

dim. Böylelikle, arabann mükemmel müzik sisteminden

melodileri dinlerken içki maazasnn hemen arkasndaki

yöneldik Chavez bana akn bir bak att ancak bir ey sor|

mad. Sannm Casanova'yla birlikte çalmak ona gereksiz somlu

•ormamav öretmiti.

karkn chancr

Vegas n çok iyi bir otobüs sistemi vard ancak istasv

lujjiMbilecegniz kilitli dolaptan yoktu. Bu nedenle eyalar.»
“U»nuk için daha güvenli bir yer tercih etmek torunda •

P“ °n'an °"'de ‘"‘»k WÇ de mantkl bir fikir gib
fonnmuyordu. Ne de ol«a •

kolaylkla
bulabil, vnrH ÎT

^ ^ 03 bÜyÜCÜleT

“fin kullan,vortl

er gün otel deitiriyorduk. Sahte bu

^:rd^WP''->™-ndu^uldu,
^ Ramyordu. Tüm hafta boyuma hef

seste yerimden sçrar ve sürekli arkama bakar bir hale &\m
tim- Bunun dier nedeni de yeni uzmanlk alanmn kumarbaz
dolandrcl halini alm olmasyd.

Billy. zar ve rulet toplarnn istediim yere dümesini »a-
layarak benim nakit para kazanmama yardma oluyordu Bu

konuda kendimi iyi hissetmiyordum. Ancak banka hesaplanma

ya da kredi kartlanma dokunmaya cesaret edemezdim Binleri

beni takip ediyor olabilirdi. Artk herkes ve en büyükler Vegas ta

olduumu bildiine göre herhangi bir ATM den para çekebi-

lirdim. Ama alveri konusunda yalan söylemitim. Dantenin

Yeri’ne gitmeden önce çantama yedek kyafetlerimi, cüzdanm

ve Senato dan yamaladldanm tkmay akl edebilmitim. Çanta

buz patenin salonundaki bir dolabn içinde kilitliydi ve anahtan

da Dante nin lobisinin karanlk bir köesine atlmt. Billynin

anahtan getirme konusundaki hevesi düünülürse, o da için-

dekileri kullanma konusunda en az benim kadar heyecanlyd.

Buz pateni salonu, çölün scak günleri için oldukça popüler bir

mekând. Tam da biz geldiimiz srada ücretsiz kayma kampan-

yas balad. Elenceli bir aktivite arayan bir grup turist bizimle

birlikte kaplardan içeri akt. Buz pateni salonunun alt katnda

yiyecek bölümü vard. Chavez ben çantam alrken yiyecek bir

eyler almay önerdi. Yiyeceklerin parasn ödemeye kalknca

bana kahkahayla karlk verdi.
M
Yine de bana baka eyler için

ödeme yapmandan son derece mutlu olabilirim, querida.
m

Teklifine evet dememek için koar admlarla yanndan uzak-

latm. Kadnlar tuvaletine girdim. Spor ayakkablarm, hâki rengi

ortumu ve parlak krmz tiörtümü giydim. Görüntüm pek ho

olmasa da çplak ayakl ve yan giyinik halimden çok daha baar-

lyd. Her ne kadar Pritkin’in kan krmz satende fark edümese

de Vegas’ta bile insanlann merakl baklanna manz kalmtm.
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k ediyordum.
Gözleri yeni giysilerimi incele,,.

!^r^r- dse kars.Hk -rd,.
~ Sen her

J*l.nm hâli pasta kalntlaryla yap yapü. Giysj|en.

«az bir insann bile tercih etmeyecei kadar buruuktu
j,

yorumunu oldukça kibar bir yaklam olarak kabul etmie

cbavez büyük ihtimalle, kadnlara ciddi anlamda kötü bir *
ler söyleme yeteneine

sahip d<#ldi. Üstelik bu kadn ne halde

olursa olsun! Bu, isi açsndan kötü sonuçlar dourabilirdi

Teekkür ederim, artk..." Birden durdum, kalbim yenndr

çkacakm gibi atyordu. Gözlerimi, buzun üzerinde kayarak -

müzden geçen adamdan alamyordum. Bir an için onun Ton; I

olduunu sanmtm. Aynen onun gibi atletik bir vücuda, belir

kadar inen siyah saçlara ve bal rengi tene sahipti. Peinden ge ;.

küçük bir kz çocuunu yakalamak için arkasn dönene kadir

yüzünü görememitim. Tabu d o deildi. Onu son kez gerçekti

«ördüümde knk bir boyunla ban dik tutmaya çabala r

"Neyin var, guenda? Hayalet görmü gibisin.”

Benim için Tomas görmenin hayalet görmekten çok t™3tlk °laCa&n ' ona söyleyebilirdim ama sustum. Esk, •

livord it

nu^mal<lan bollanmadm konulann banda y

ZZlT brlhlnda DTF koruyan kalkan

sahibi olan ust^lT^
^W brbriy,e ba^antllu'

Î—- pin 0durmesine yardm etmesi ve ben
|9 (^Bupad. (edjL

KAREN chance

üzerimde kontrol salamas! Özgür olmak istiyordu Böylece v
ustasnn hakkndan gelebilecekti. Eak. usta vampirinin Z

'

Amerika Senatosu nun bakan, Alejandro olduu düünülürse"
yardma ihtiyac olabilecei kesindi. Belki bir gün, ben. sadece

bir silah olarak kullanmaya kalkmayacak bir adamla tam^
bilirdim. Ama bu konuda ne kadar ansl olduum düünülürse

buna pek ihtimal veremiyordum.

ler pek de Tornas n planlad gibi gitmemiti. Savatan

kurtulmu olduunu varsayyordum. Ne de olsa birinci derece

bir vampiri öldürmek kolay deildi. Ancak DTP'in cezasndan

kurtulup kurtulamadn bilmiyordum. Chavez bana doru eikli.

“Yakkl bir adam. Siz Amerikallarn deyimiyle, çekici!"

Bir an için ona baktm. Kayan figürü takip eden baklar batan

çkarc, hatta fazla ilgiliydi. “Sen bir incubus deil misin?" Ben

daha çok dii eleri tercih ettiklerini sanyordum. Casanova nn

etrafnda taklan herhangi bir erkek incubus ’a rastlamamtm.

Chavez, Latin edasyla omuz silkti.
“
incubus

, succubus ,

10

hepsi ayn!"

Anlayamamtm. “Efendim?”

“Bizim türümüzün belirli bir cinsiyeti yok, querida. u an

için ben erkek bir bedene sahibim. Daha önce birçok kez kadn-

larn vücuduna da sahip oldum. Benim için hepsi ayn." Biraz

daha yaknlap parman çenemde dolatrd, gözleri daha da

aydnlanmt. Bu çok hafif bir dokunu olmasna ramen titre-

meme neden olmutu. “Ne de olsa zevk, zevktir!"

Kelimeleri, saf tutkuyla birlikte içime ilemiti. Dokunuu

Casanova’nnki kadar etkileyici deildi, geis’t ilgisini de çek-

memiti. Aslnda basit bir davetti. Ne eksik ne fazla... Buna, onu

>0 (Lat.) Ortamda erkeklerin rüyalarna girerek, kadn formanda onlan bs*tan

Ç*Wan bir tür iblis. (ed.n.)
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^k^phayanmn geri katanm
Pythia'mn kölesi olarak

grç,r

k rar««m bile, bunu tek bam. yapma .»slm v„,

*°**-» bUn” Vermek Wle el,m*

^Idi. Mirce, kontrolü ele almak için her eyi yapm,„

•Seni arttm ou?’ Yüzünde
meraktan çok keyifli bir lfl ,

«rd, Ona, Tony nin malikânesinde büyüdükten sonra beni W

az eyin artabildiim söyleyebilirdim ancak omuz silkme,

yetindim.

•Bu ilk kez babma gelmiyor. Sevgilim hem bir vampir h*~

de erkek, ite bu yüzden tepkilere alknm..."

•Vampirler ve Incubus’larn bu kadar iyi anlaabildi^ m
,

bilmiyordum."

“Genelde anlaamayz. Ben daha rahat bir yapya sahbr

dedi neelenerek.

Ben de gülümseyerek karlk verdim. “Artk gidebilir mm;

sevk dolu anlar yaayacama da j r u

Chavez çantam almaya çalt ama yiyecek torbalarm t,

|
<h|n bahane ederek ona engel oldum. Bu her ne kadar erke* I

yapsna ar gelmi olsa da, umursamadm. Güvenli bir ekki i!

ya döndükten sonra çaldm kostümü kalan siyah kr t

nun içme koydum. Graeae’lann bo kutusunu baka bir tara:. I
ayrdm. Onunla ilgi,

i planlarm vardl .

layacajh

bunlan ^nm için güvenli bir ekilde evinde*» I

m™.™.-.
M°ton çaltran Chavez’e giysileri uzatt I

-On. ileteceim, yine de aannm bir süre olduk*,
olacak.” Benden tarafa etkileyici bir bak,, att, 'ArkandaÎT
büyük bir etki braktn, guerida. Sannm Dante asla eskin T
olmayacak." Giysi ynn, arka koltua frlatt, bir an içinZ1

'

deri koltuklann üzerindeki eylere kayd. Bir kez. daha kutlan
kilitli dolaplarda brakp DTP’e haber vermenin daha doru
bir hareket olup olmayacan düündüm. Ancak Senato bir

savan içindeyken onlara neyin doru neyin yanl olduu J
nusunda verdikleri kararlara güvenmiyordum. Casanova etrafta

Graeae'lar gibi kouturan baka misafir istemezdi, bu nedenle

kutular onunla birlikte güvende olacakt. En azndan onlarla ne

yapacama karar verene kadar!

Chavez büyük olaslkla Pritkinm temizlenmekte olduu
dövmecinin önünde durdu. Arabadan inmeye çalrken elimi

tuttu. “Ne planladn bilmiyorum querida, ama dikkatli ol. Bü-

yücülere asla tam olarak güvenemezsin, beni anlyor musun?

Özellikle de bu büyücüye. Onunla urarken söyleyeceklerimi

sakn unutma! Masum bir çiçek gibi görün ama çiçein altn-

daki ylan gibi çevik ol.” Son dizesinin üzerine ona aknlkla

bakakalmitim, oysa Chavez kahkahalar atyordu. “Benim sadece

iyi bir görüntüden ibaret olduumu mu sanmtn?"

“Sende kartm var, deil mi? Yardmma ihtiyacn olursa beni

ara." Gülümsedi, dileri yank tenine zt bir beyazla sahipti.

“Ya da baka bir ey için de olabilir. Cassie, senin için ücretim

pazarla açk.”

Gülümsedim. Ardndan Chavez arkasnda koca bir toz du-

man brakarak gitti. Gözden kaybolduktan sonra, bir anda adm

nereden biliyor olabileceini merak ettim. Kendimi tantmaya

frsatm bile olmamt. Umursamamaya karar verdim, ona adm

Casanova söylemi olmalyd.



5. Bölüm

Dükkândan içeri elimde yiyecek torbalar, ve çantayla girdim
çerisi de neredeyse dans, kadar scakt,. Camdak, havalan
d,rma sisteminden çkan seslere bakdrsa makine son anlann
yayordu. Dükkânda yanklanan bu umutsuz ses dekorla da son
derece uyumluydu. Mekânda lekeli tavan karolar, kahvereng,

bir hal ve yine koyu tonlarda bir tezgâh vard. Sadece yüzlerce

farkl renkteki dövme tasarm oraya canl bir hava katyordu.

Tezgâh dükkânn Sn ve arka bölmesini ikiye ayrmt ancak

kahverengi bir perdeden dolay arka ksm görmem mümkün
deildi. Ortalkta kimse olmad için zili çaldm. Bir yandan
da kalarm çatmama sebep olan Kristal Bak dergisinin son

saysna göz attm. Doaüstü Cemiyeti içerisinde kendisini özgür

düüncenin muhafz ilan etmi olan dergi, yine her zamanki gibi

Çrtkan bir manet atmt: DRAKULA VEGASTA GÖRÜLDÜ-
AVRUPA’NIN KÂBUSU YAIYOR! Evet, o büyük bir olaslkla

Caesars n oralarda bir yerde, havuz kenarnda oturmu, Elvisle

birlikte dolunay tart yiyor olmalyd. Dergiyi tezgâhn gözle

görülmeyecek bir tarafna itekledim. En azndan henüz benim

adm dillerine düürmemilerdi. Yeterince sorunum vard, bun-

lara bir de paparazilerin ilave olmasn istemiyordum.
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Sannn doru yere gelmitim.

adamakn ifademe bakp kahkahay bast "Kek|*

ve çiçeklerin yapld dövmeler ehrin dier tarafnda
tatlinj

Her ne kadar emekli bir Cehennem Melei gibi görün* d,

bir aksam vard. AvustralyalI olabileceini düündüm \

bugün için bütün randevularm iptal ettim. Acil bir i geldi d,

*Ben buraya dövme için gelmedim," diye karlk m

Dier yandan tam kamnn üzerinde duran ve ucundan her

niye tamun bir ey damlayan athame'den" gözümü kaçnp f\
çalyordum. Pritldn onunla burada bulumam söyledi Ou

öle yemei getirdim." Torbalan kaldrdm ve adamn yüzü âdeti

aydnland

"Sen Cassandra Palmer olmalsn," dedi akn bir hakir Nas.

bir ev beklediini merak ederek bamla onayladm Pritkn

beni nasl tarif ettiini sormamaya karar verdim. “Neden dai

ifa» söylemedin? Ben Archie McAdam ama dostlanm bana M*
der."

Lrr ellD ' S,ktim VC
’

"
Cassie> " ^ye karlk verdim Br

oluan b

^ dÖVme,ern^m. yapraklar ve dallar^:

Mgözetip
d0VmeSl ÇeVreliyordu

- Yapraklann aral
f^eyen turuncu gözler vard

“ *•*“»*> (w

Mac perdeyi kaldrd ve t«gâhn
nft, gördüüm ilk ey Pritkin oldu. Yüzücü bir^
tezgâhn üzerine yatmt ve üstü ç.plakt, Buun
düünülürse srtnda yeni y.ra|. rgö^ bekliyordum^
sadece omzunda pençe izlerini andran yaralar vard lüer yanda
kusursuz cildi beklediimden çok daha etkileyici kasJrlHt'
lanmt. Sol tarafnda mor bir dövme vard. Resm.nd Katlan
çizilmi ancak henüz renklendirilmemt. Su an dövme yaptmnak
için son derece uygunsuz bir zaman olduunu düünsem de, bu
onun saatiydi. stedii gibi harcamakta özgürdü.

Mac çizimini müterisine göstermek için Pritkn e ayna tuttu

ve o da her zamanki gibi homurdand. “Hâlâ fazla gösterili ol-

duunu düünüyorum. Basit bir klç yeterli olurdu.’

“Hadi oradan! u hatlara, u sanatçla bir bak. Âdeta ken-

dimi atm!"

Pritkin bir kez daha homurdand, onun bu haline acmtm.
Uzun bir gün geçirmi gibi görünüyordu. Klcn ucu kalças-

nn üstüne kadar iniyordu. Kot pantolonu kalçalarnn üstüne

kadar çekilmiti. Sanki günete çok uzun zaman geçirip fazla

yanmam izlenimi veren teninin altn sars rengi kollan, srt

ve yüzüyle ayn tonlardayd. Ancak srtnn alt ksm ve kalça-

lan tatl bir eftali rengini almt, belirgin bir güne yan izi

yoktu. Birden kendimi, o bölgelerdeki ten renginde bir deiiklik

olup olmadn, parmak uçlarmn altndaki teninin yarataca

hissi düünürken buldum. Etrafmda onca insan varken Pritkin'i

dülemek beni dehete düürmütü. Görünen o ki, bir incubus'h

vakit geçirmenin baka yan etkileri de vard.

"Biraz ara ver John," dedi Mac içten bir ekilde. “Bu tatl

sann bize öle yemei getirmi.”
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•Önir dilerim.' diyerek
yiyecek torbasn ona uzan,,,,

dece pek sana uygun görünmüyor.

Hangi ksm?’ Bu ses, odann arkasndan golemm dik:,.;,

yerin hemen yanna doru uçan Billy’den gelmiti. “yi, dUns

mü, yoksa ngiliz ksm m?*

Onu görmezden geldim, köfteli sandviçimi aynnp K(
-n ,,

lan yiyecekleri Mac'e uzattm. Arabann içindeki koku, tur

boyunca azma attm tek yiyecein Casanova'nn verdik s ^
avoç dolusu fstk olduunu fark etmeme neden olmutu B.n

Btnktan sonra sandviç ruh halimi oldukça toparlamt t /. r

>«il bir tiört giymeye çalan Pritkin’e bir kez daha gülüm*

laarabilmitim. Toksa urayacam unuttun mu?"

•Geleceinden çok da emin deildim," diyerek kestirip r

Sözienm tutmam konusunda onunla tartmaya girebil^

î?**^ yeme^im yemeye devam edebileceimi düündür
^ tercih ettim. Etrafa öyle bir göz attmda arn

,d raftan farkl olmadn gördüm. Duvarda çana;

bir sev k .t"
3nCalC bÜyÜk imalle öyle olmayan meu

«teakalTdolu
bMd0Ub

'' k"aPlarla dolu eski bir kitap!»

vard. Son lokmav

^ *tUtUSU Ve dövmeyle ilgili malzerm

* yutup çenemdeki ketçab sildim

karfn chanor

Tik tak. RIH dakikan kald Yi» ,
/^manini vom l

y. d. dövme y.p„r.r„k getfnnek

zamann bittiinde ben giderim * '»•»«in Ama

“Nereye?’ diye soran Prttldn, bir y,ndan *
olmayan bir ,eyler koymu, olabilirmiim

gibi ^
kendi b.„n. Periler Ülkeai ne gi.mek .bi^l ^“bi füncen varsa ran. küçük bir aynm.y, ha„ rU,mama J, Z
Gücün orada *. yaramayacak yad. çok belimiz hareke, edeci
Pvthia'lann" oraya gömesi yasak,,r Geleneklere kara, «leb
lirsin ancak belirsiz gücün ve eüösiz kalkanlannla bir eundl
fazla dayanamazsn *

Ben söylediklerini düünürken o d, sandviçini yemeve bas-
lad,. Mac masan.n dier tarahna oturmu,. aldiklanmdan genve
kalanlar sessizce tüketiyordu. Billy onlara dora uçup parmat
ucuyla iaret etti ve, “Hakli olduu bir nokta var.' diye yoran,
getirdi.

“Evet, söylediin için teekkürler!"

Billy saydam srtn masaya yaslad ve endieli gözlerle bana
bakt. Bu çok ender olarak kulland bir ifade olduu için dikkatimi

çekmiti. Bu adam ben de senin kadar sevmiyorum Cass ama
bu ii yapmaya kararlysan bir sava büyücüsü iimize yaraya-

bilir. Bir düün. Girilmesi asla kolay olmayan periler dünyasna
ulamamz gerekiyor ve kalkanlardan dolay güvenlik sorunlar

yaayacaz. Daha sonra bir yandan iko adam ve kâhin çtn
ararken geçi yapanlardan holanmayan elflerle uramak zo-

runda kalacaz. Tüm bunlan baarabildiimiz] varsaysak bile,

sonunda yine onlarla uramak zorunda kalacaz. Eer elfler

12

ÎT m,°*üJulnde Delfi kahinleri olarak bilinen ve gelece# gören kâhinlerdir

kâhinleri yalnzca gelecek habercileri deil, ayn zamanda eski çalarda

“betlerin en önemli danmanlaryd (ed.n.)



h,1
w<tf ^«’"'

llolm*y"c*k H,r"'

** hiC *“Z bir yardm
«*M* almadk.' diye ,,„

•Handa
kpnd|np ko„u,n.m« «Mirm», ,...

hatrlattm M*
«ekli. Sannn ben rerw|,.

»wd“
,m‘
™TJnU olduu »nrçeHne artk alifm,,

'ardm rlmek i*eme*>di gen çekilip büyu„,,
:

^ilarbanedea^malann.
everebil,rdi,

•„„ kendi bamn çaresine bakabilirdim." diye kes„J

ne kadar söylediklerim kendi kulaklanma hile s,Kr .

-be de bn onlann gerçek olmad anlamna gelmeni, N
tonamalan için ne Pritkine ne de bakasna ihtiyacm vary

*Ah, evet ama gücünü
kullanmaktan kaçndn sanvon i

Bu konulma beni kzdrmaya balamt. “Oturup yemü

yemeye devam m edeceksin?” diye sordum Pritkin e dor

Ban kaldrd, baklarnda bir honutsuzluk vard B

benden mi yoksa yedii sandviçten mi olduuna karar veremin:

-

"Daha önce seninle ortak bir amaç için beraber çaltk

bir ortak amacmz daha var. Bu karmaay çözebilmem

sana güçlerimizi birletirmeyi teklif ediyorum."

"Yoksa sen de mi Tony’den nefret ediyorsun? Öyleyse

amandan beri?"

Cemaat onun için bir arama tutuklama emri çkartt
beni ilgilendiren bu deil."

Sandviçimin kâdn buruturup çöpe frlattm ve skaladr

;

reki, o halde ne?’

Msc-i, uan* k„|adan bjr aU , ve vc/ur-

îsbyonjn ‘

™ M>Ta ^ *curtarmam Ç” bana yardm e 1"1'1

gb»*"1' ,m* baktm -N,r diy,„>bl
.

U,,emdeki ilk ismin PritkmV çak,m, olm»,

-Yer bulma büyülerimin hiçbiri kar»hk mm* .

nmda, büyük ohulkl. rihnmoon
‘ **

saklanyor. Seni Cemaat e gotürmeyeceg,m,
^

eski sahibinle baa çkarken de una yardm töec^m'
*

Güderimi ksarak baki,m. "Nemden b^Uyv^^
yorum, öncelikle, beni ra,en herhang. bir yere örmüyorum
Ayrca neden sana düçmanm geri getirmek için yardm edeyim
d? Cemaatinin beni öldürüp yerime onu geçirebilmen, mi’
Nedense bu kulaa hiç de mantksz gelmiyor."

“Cemaat in onu senin yerine geçirmek gibi bir plan yok.

Dier konular içinse sakn kendini olduundan daha yetenekli

görme ya da benim yeteneklerimi küçümseme. Eer sem yaka-

lamak isteseydim bunu yapabilirdim. Bunu ben yapmasam büe

bir bakas yapmay deneyecek. Cemaat seni kovalamaktan asla

vazgeçmeyecek. Dier yandan, sen büyü dünyasna ait düük
bilginle onlann tüm tuzaklann atlatmak zorunda kalacaksn

Sadece benim yardmmla Cemaat in senin için planlad kaden

deitirebilirsin. Ve tabii ki onun için planladklar kaderi de."

Ah, peki. Yani beni sadece bir tehlike olduum için öldür-

mek istiyorlar. O halde neden bundan emin olamyorum?" Ce-

maat beni ölü ele geçirmek istiyor olabilirdi. Ancak Myrs’y canl

tutmay istemelerinin de bir nedeni olmalyd. Devam eden bir

sava vard ve geçici dahi olsa bir Pythiann yardmna ihtiyaç

duyuyorlard.

Pritkin tepkisiz bir halde oturan Mac’e bakt. “Bazlarmz

son zamanlarda Cemaat’in liderlii konusunda hiç de ho ol-

mayan eilimler olutuunu fark ettik. Geçen her ylla birlikte,

geleneksel görevlerimizden çok, gücü önemsemeye baladlar

• 110 .
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Bu binlerce vldr böyle olmutur. Çünkü orada bulunabil,

yanl bir kii felaketlere yol açabilir. Karanlk büyücüler. J
yllardr zamann içinde hareket edebilmenin yollann anyorli

Böylece istedikleri dünyay yaratabilirler ve arada bazlar bu b
nuda baanl da oldu. Eer düzgün bir Pythia olmazsa hepime
yaam tehlikede demektir. Cemaat bir an önce durdurulm a

Mac'in temiz ve içten suratna bakp, “H h!" dedim ,r

lanm bir ekilde onaylamay deneyerek. Oysa bu berim,
oldukça güçtü. çinde büyüdüüm dünya ödül ve ceza yöntemi,
ilerliyordu. Her ey ya bir ödüle ulamak ya da cezadan k.n
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cani, olarak ele
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***** CHANCE

Cemaat çin bir tehlike oluturmamam aandan her türi

kullanmama izin verilmiti.”
11 *ucü

Tüm söylediklerinin arasnda tek bir kelimeye taklmam
-Mahkeme mi?" Herhangi birisinin beni öldürmeye kalkp
smdan dolay Myra ya dava açm olmasna inanmakta guçiuk
çekiyordum. Ben daha çok, bu giriiminden dolay Cemaat in

ona bir madalya vermesini beklerdim. “Peki, suçu ne?"

“Pythia’nn ölümüyle ilgisi olduu konusunda suçlanyor."

Bir an için benden söz ettiini düündüm. Birkaç saniye

sonra kavrayabilmiim. “Agnes demek istiyorsun!"

“Biraz sayg göster ve onun adn doru ekilde kullan!"

“O artk bir ölü. Umurunda olduunu sanmyorum."

Mac birden patlad. “Ama bunu Myra yapm olamaz. Ce-

maat’in iddiasnn bir anlam yok. Bunu yaparak eline ne geçmi

olabilir ki?”

Mantkl bir yaklamd. “Büyük bir olaslkla Agnes güc

bana geçirmeden öldüü takdirde Pythia olacan düündü."

“te sorun da burada, Cass. Pritkn’in de Cemaat e anlatmaya

çalt gibi, güç Pythia’nm katiline ya da onun mirasçlarna

geçmez. Bu, adaylarn birbirlerini öldürmelerini engellemek içir

konmu eski bir kuraldr."

Kafam iyice karmt. “Bunu bir kez daha tekrar edebili

misin?"

Mac yavaça tekrarlad. “Güç bugüne kadar asla bir Pythia mn

katiline ya da onun mirasçsna gitmedi."

“Sen bunu bilmiyor muydun?” diye sordu Pritkin.

“Hayr," diye karlk verdim. Söylediklerine inanabilece-

imden de emin deildim. Aslnda gerçekten de inanmak isti-

yordum çünkü bu durumda beni ortadan kaldrmak, Myra nn



. m abnnkt.nt.k*^""

WrBum«r«l'^yM m̂, nnhip ol»bUe«*lnr ,ru,„.„
tl

anutalm “ro " r

.^^um Bu unun umn* ben»,,,,,
I

SE* Mu^n**

«

^ «^rdBn^r. Kendi yolun.**> <»»

Nn. -—»«•“M» gereü ,J
ZU kiMn.biln.ek d. en «ndu hnyntta kalal,

içir llyre'nn P*th
olmas»1 ihtiyac vard

Hali eminde en açd, sözlü görünen M.c olduu içinJ
dönüp. 'Agn« yeldikten ölmedi mi?' diye sordum

Biz de balangçta buna inanyorduk ancak cenaze
v , n r_.

adanrken vücudunda garip yaralar olduunu fark ettik. Yaralar

incelemesi için bir doktor çarld ve üpheler artnca otop.

yaplmasna karar verildi. Agnes yallktan ölmedi, Cassie h

birlendi Ve Pythiai korumak için alnan önlemler düünü

bu hiç de kolay olmad."

Agnes n bu kadar sradan bir ekilde öldürülmü olma-

son derecearm olan Pritkin, "Kalkanlar tarafndan fark m
lebilecek bir karm ya da lanet yerine arsenik kullanlm dr,

ekledi. una bir bak, ne hissediyorsun?"

HimManu, ne olduum, bile bakmadan geriye at,d,

m

sadece konumak için söz verdim, baka bir e\ •

““yacam. •

0nada b* ahit olmadndan katili bulabilmek için te.

»ansmz bu.

* «taü,
ü“rindeki y,pranmi5 **

Normalde bir

Crece masum bir eye benziyordu

^ ,etildeye[1
ödlerden aldm herhan* ’

uyan lireti" 1 ‘,nd»n .l">.m^.m yin, de rü*, „m7 «unay» niyetim

yoktu.

Pritkin tlsm bana uzatt ve. »Ne diyorsun?- diy* v>rrlu

Bense karlk olarak hzla bir adm geri çekildim

Bu benim «orunum deil,* dedim, küçük eyden uzak

maya dikkat ederek.

-Bundan çok emin olma." diye karlk verdi esrarl b,r ta-

vrla. Kolumdaki saate baktm ve, “Ah, u saate bir bak. Sanrm

artk gitmek zorundaym. Bunu bir kez daha tekrarlamayalm,

olur mu?" dedim.

Hareket bile edemeden Pritkin önümde dikildi ve madal-

yonu kolumun üstüne bastrd Bir ey söylememi bekler gibi

yüzüme bakt. “Canm acttn!" tiraz etmeme aldrmadan. "Ne

görüyorsun?" diye sordu.

,
‘Büyük bir kzark," derken bir yandan da birazdan morlua

dönüecek olan kolumu ovabyordum. “u eyle beni dürtmekten

vazgeç."

“Eer yalan söylüyorsan..."

“Eer bir öngörüm olsayd bunu fark edebilirdin Artk kotu

eyleri sadece görmüyorum, olan biten her eyi ön koltuktan

seyredebiliyorum da. Ve son zamanlarda yanma en yaknmda

kim varsa onu alyorum. Yoksa tüm bunlar unuttun mu?"

Pritkin cevap vermedi, tlsm elinde tutmaya devam edi-

yordu ama en az ndan artk onunla beni dürtmeve çalmyordu

Derin bir iç geçirip kahrolas eye yakndan baktm. "Peki, bu

tam olarak nasl çalyor?"

“te sorun da bu. Bilmiyoruz. çinde arsenik vard, onu

dün gece açtk. Ama tlsm metalle kaplanmt, deriye dee-

l I \A • ts.
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^ Bu t, bir se>
htoenniyor olmam, açüdyordu

Mk dmam etti. 'Kimse hiçbir eyden üphelenmedi^
«hir tek bir seferde erilmemi. Alt ayda ya da daha uzun *

manda küçük dozlar halinde verilmi. Dozlar sayesinde sonun*

astan, >wükdümü Kötüleen durumunun, yandan v* gücün;

kavbetmov halam olmasndan kapakland düünülmü.

«Alt ay m?’ Bu, Senato nun bana bebek bakcl yapr ..

için Tornas gönderdiime ayn tarihti. Bu rastlant hiç h< -

gitmemiti ama bir ey söylemedim. Ancak ne yazk ra ya'n?

ifadem beni ele verdi ya da Pritkin çoktan ayn eyi düünmü
bile

*Mvra zehri vermi olamaz. Agnes hastalanmadan av lar

ortadan kayboldu. Cemaat onu ortadan kaldrmak istiyor ve I*

nedenle de hikayeyi kendi amaçlan dorultusunda kullan

Çahnorlar. Dierlerinin çok daha geçerli sebepleri var ar.

Cemaat onlan suçlaman göze alamaz."

L Ha>1r
’ **n de Mten bunu beklemiyordum. Cemaat sav •

to via van vanavd. Dostlann cinayetle suçlama riskim
*'e®ezdi. Bunu dücnnm^ l. . . ,

> gitmiyordu ama Senat*

««ellen
hedefe ulamak*

bana îerm«
kakhnnak bpk bir vampir hareketvd. * -m

r en ufak bir ihtimalin oluuna inanma!.
'
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bile tüm
bunlar için yeterli olabilirdi Onl.nn evcil Pyth

olacam, düünmülerdi. Yüzyllardan sonra ilk kez hu

Cemaat in yerine onlann elinde olacakt. Böyle bir güç „pn “,j

bir kadn,
öldürmekten çok daha kötü eyler yapabil,rlerd, Tabu

bir baka güçlü «day daha vard.

“Peki ya Cemaat e ne demeli?"

Pritkin’in gözleri kslmt. "Cemaat e ne olmu?"

Omuz silktim. “Senato nun suçlu olabileceini ima ettin an-

cak Cemaat in seçilmi mirasçsnn önünde duranlar avlamaya

çalanlar sadece onlar deil."

Mac söylediklerimden çok rahatsz olmu görünüyordu.

•Cemaat in liderlerinde bir deiiklik yapmak istemek için geçerli

(

hiçbir sebebi yok. Leydi Phemonoe mükemmel bir Pythia'yd."

‘Evet, demek istediim de bu. Agnes’n iini iyi yapyor olmas

sorun yaratm olabilir, özellikle de eer Cemaat söylediiniz gibi

kötüye gidiyorsa. Belki de birkaç kez onlara kar çkt ve birileri

daha genç, kolay idare edilebilecek bir Pythia’mn..."

Pritkin âdeta vahice diyebileceimiz bir hareketle sözümü

kesti. "Sen ne söylediini bilmiyorsun! Cemaat asla bu kadar

küçük düemez."

Ona daha sabah yaadklarmz unutmu olmasnn verdii

aknlkla baktm. Deerli Cemaat ’i beni ortadan kaldrmak ya da

onu Myra’mn peinden göndermek gibi konularda hiç de tereddüt

etmemiti ama sannm o bunun farknda deildi. “Pekâlâ, neden

onun peindesin? Onun bir eyler bildiini mi düünüyorsun?

“Onu yarglanmadan öldürmeyi reddettim. Ancak Cemaat

bu ii yapmas için çoktan baka birisini görevlendirmitir. Eer

Myra'y önce o bulursa, kendi hikâyesini anlatma frsat olma-

yacak."

. 117 .
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•Binlerinin se°* rabab
E^nte'nin Veri nde gördüün,,
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[
biri beni tand

Tabu ki PritJdn’i
koridorda benimle birlikte görnul,

da büyük olaslkla ününü
pek pekitirmemi olmalyd „

d onu buldun. Sonra ne olacak?"

‘Suçlamalar açklama
yapmas yönünde. Kaderinin

verecei cevaplar belirleyecek.

n yönü.

Güderimdeki inançszl görmemesi için yere baktm k
, de

bir plann varm gibi geliyor. Artk Myrann nerede o|,|
_

bildiine göre bana neden ihtiyacn var? Senin de söyledi^

gibi, oraya girebildiimizi varsaysak bile Periler Ülkesinde ^
ie yaramayacam.”

"Onu yerinde tutacak birisi olmad
mak için zaman içinde yolculuk etmeye kalkma ihtimali var

,

Gücünün bir ksm onun yeteneklerini kstlaman da sal\W
Bu genellikle eitim amac için kullanlr. Özellikle de zorlu!

yaand*, takdirde bir aday bulunduu zamandan gen getiri™

için. Myra nn elimden kaçmamas için ayn kontrolü salama
üzerine çalman gerekiyor."

I Tepkimi saklamak için sodamdan bir yudum aldm H.N

~*nle 02d olarak konumak istediini belirten bir iaret y Jfe
a unlar bugüne kadar karlatm en aptal komplocul ar u* «en. çok hafife al,yorlar."

nn icind

mden CeV8P Verdim Her ite* de. Herhangi bin

peimi, Z "T''"
Mki ilikle tam olarak nepm m,ar"» anlayabiliriz.-

‘Mümkün deil kisinin de kalkanlan var . Ya|* n
elemediklerini örenmeye ihtiyacmz yok. Eer

fesinde ie yaramyorsa ..."
" *nler

10 halde nasl yapacam hibem bile Myra y,

tutamam. Bunu ben de anladm Peki. „ mmm ^
I tiyorlar

?"

‘Bu gayet açk, anlamyor musun?"

“Sence?"

Billy kahkaha att ve sesi beynimin içinde yankland. ‘Ben

gidip Dante nin Yeri ne bir göz atacam. Bakalm Cemaat neler

yapm? Sen u iki dâhiye sahip olabilecek misin?"

Oldukça kaba bir cevap verdikten sonra beynimin içinde bir

kahkahann daha çnlamasna neden oldum. Sonra Billy ortadan

kayboldu. Pritkin’e baktm ve son derece ifadesiz bir suratla

bana karlk verdi. Poker surat konusunda baarl, olduunu
biliyordum ve umurumda deildi, anlattklarna bir an için bile

inanmamtm.

Myra'nn beni öldürmeye çaltn biliyordu. Çok geçme-

den bir sonraki denemesi için ortaya çkacandan da emindi.

Ksacas ben yemdim. Ancak onun ve Mac'in Myra’y bulmak

isteyi nedeni biraz üphe vericiydi. Yerini belirlemek, Cemaat e

kar açtklar bu gizli savata güç kazanmalarn salayabilirdi.

Belki de kendilerini devrimciler olarak görüyorlar, bozulmakta

olan bir sisteme kar çkmaya çabalyorlard. Ya da Myra nn
fjüce giden yoldaki biletleri olduunu fark etmi frsatçlard.

Her iki durumda da benim için deien bir ey yoktu. Tek sorun

amaçna hizmet ettikten sonra Pritkin’in beni kendi elleriyle mi

öldürecei yoksa bunu Myra 'ya m brakacayd.



“S"»,.

'
kendilerini

k.nd,rm.k..n «eyeg-timyorlurd, *

2b». dev*™* olmasnn en bu^k neden,

gssputn'e MM. V
J* MTSnn ban. s-ldmu*, ben, de kötülüe hmjgj

ip istemiyor
olabilirdim ancak gücü o psikopat, n alm ,

izin
vermeyecektim.

hâsna

Düündükçe Biliydin hakl olduuna karar verdin,
, s>

salayabileceinden çok daha fada yardma ihtiyacn,,, ^
I yp birkaç sava büyücüsünün bizimle birlikte olmas hiç (j (

,

fikir saylmazd. Pritkin beni önce kullanp sonra da bana hann

etmeyi mi planlyordu? Pekâlâ! Ben de ayn oyunu oynayab^.

dim. Bana zorluklar atlatmam için yardm etmesine izin v...

Myra'y bulduktan sonra Graeaelan tutan kapan kullanabilirde

Büyücüye gülümsedim. “Kulaa ilginç geliyor

anlamaya varabiliriz.”

Öleden sonras küçük çapta bir eitimle geçti. Her ne kadar I

birvampirin malikânesinde büyütülmü olsam da büyüyle ilgili I
bilgim veterli deildi. Falclar, büyü dünyasnn âdeta süprunt I

len olarak saylr, az derecede gerçek yetenekle insanlara sadet? I
duymak istediklerini anlatrlard. u tipleri bilirsiniz: “Ruh einin I
•dinin ba harfi M ile balyor ya da S veya R de olabilir'' Anca» I
Mann ruh eini net olarak görebilmesi için younlamas ge- I
Mdr. Bunun için de daha pahal bir seansa ihtiyac vardr Ben I
•sla bö>le bir ey yapmadm. Çok zor durumda kaldn hallerin I

»nda yeteneimi asla böyle eyler için kullanmadm. Tonyiin I

obrai

bÜyücü,erin Ç°^u, gerçekleen öngörülerimi tesadüf I
'te endrip benimle fazla uramamay tercih etmileri I

Vamp'Henn tabu ki doutan gelen bir sihir »üefi Va c

güç
oldukça farkh iliyordu. Çou vampir, eer

yeterince'

^Ubilirse farkh yetenekler geberebiliyor ve bu yceJT
banlar,

gerçekten oldukça etkileyici olsbiliyordu v

havada asl, dutabUdiklerine. bir vücudu derisinden ay,npT
»a bu <«*« köesine tirlaubildklenne ve küçük bir düüne,
gücüyle bir adamn kalbmi gösünden söküp

çkarabildikler,,*

phit olmutum.
Ancak büyücülerin yaptg, büyü bunlardanmkM farkldr, büyüyle uraanlar yeteneklerini

kaybedebilirler

Bu gibi nedenlerden dolay da vampir bir büyücü yoktur San

nm o öleden sonra, on yl boyunca Tonynin malikânesinde

gördüklerimden çok daha fazla büyü bilgisi edindim. Her ey
Pritkin"in dövmeyi bitirmek için tekrar masaya dönmesi ve benim

d, bu dövmeyi neden yaptrdn, sormamla balad Aslnda

dikkatimi birden olmas gerektiinden daha ilgi çekici bir hal

alan vücudundan baka bir eye odaklamaya çalyordum Bir

menhusla vakit geçirmenin yan etkilerinden en ksa zamanda

kurtulmalydm.

“Senin büyü yeteneklerin gibi, benimkiler de Periler Ülkesi nde

etkili olmayacak,” diye karlk verdi. Ses tonu bana bilgi ve-

rirmiçesine deil de sanki cehenneme gitmemi söyler gibiydi.

Ancak müttefik olmaya karar verdiimize göre ben de sevimli

davranmak zorundaydm. Çok uzun sürmeyeceinden emin ol-

sam da, elimde frsat varken bunu sonuna kadar kullanmaya

karar verdim.

“Ne o? Periler Ülkesinde erkeksi dövmenle mi savaacaksn?"

Mac güldü, Pritldn’in ba dier tarafa dönük olsa bile sura-

ünn asldndan emindim. Omuzlan gerildi ve o gergin eyler

tenim daha çok dikkatimi çekmeye balad. Gidip kendime bir

kola daha aldm.
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M*CP,ek‘
1, Kir dövme,' diye karlk verdi.

,r*Buö*el bir dövme."
diye karlk verdi

bilirsem hem «uras.na yani sihirli bedeni,u
. ^

Idlde vapa

1<Jevecek.
Kalkanlarn kullanmak kk ,

dünyevi bedenim*

^ ülkesindeki t, S
;1%

Edenine ileyecek.
Kalkanlanm kullanmak

***1ta* ***** *öre"k Perilcr u,k'si
'

ndekl w.., ki,

ZZZmt kadnyla dtahu. buradakinden daha e.k„,

Lkiror ' Fttçua ucu klcn ucun» dokundurdu ve b,,v„|

Lslad, Pritkin
kprdamad ama kaslan biraz daha gcrj

Kolamdan bir yudum daha alp ona bakmamaya çal,

“Anlamyorum," diye karlk verdim bir dakika sonra

silahlarnz var, peki neden onlara güvenmiyorsunuz?

Her ne kadar dikkatini kurbannn srtndan ayrniasa
d,

soruma, bir parça kan silmek için ara veren Mac cevap ver*

Sradan silahlar Periler Ülkesi’nde fazla ie yarama/ o*,

nn kullandklar eylere kar koyabilmek için sihirli Ku^a

.... .... Ukn'n An rlorliAi oihi Kivim ciKir-lc . ...

arn kullandklar eylere kar koyabilmek için sihirli L

htiyacn var. John’un da dedii gibi bizim sihirlerimi/ Ifîj

p yaramyor. En azndan çou, yarayanlara ulamamz dapd

nümkün deil."

"Ne gibi eyler?

‘Ah, farkl eyler." Dövmeye uzaktan bakmak için dur h.

«

bitmek üzere olan dövmeyle ilgili bir eyler mrldand Meseli

sfrlama bombas çok ie yarayabilirdi. Ne yazk ki elde eri-

meleri mümkün deil ve yetki olmadan kullanmlar da yat'

'Sfrlama bombas da ne?"

Çok tehlikeli eylerdir. Ama sihre güvenemedim yerlerde

f"
de bulunm“' h‘< * fen. olmaz. Onlar, kimin tat ctJ
se bilmiyor, yüzyllardr etraftalar. Karanlk bir büyucu -to

-

yüyu kotu anlamda kullanmak üzere domu bir büyücü va*
,F toreye Bu onu öldürür ama yaam, boun*
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«tindi**
*«"• yeteneklerim tek b,r h.zn» U** h.pvam ,

güre pattad* takdirde -burada ya d. Periler Ofe**, 1
„rk etmez-

bir .Ürell*m« tüm aihirler bozulur „ j,

plisinin ne
kadar surece*,. bombann *ücüne ve gücü çekiia

1(tl

arada
büyücünün yasayacak ne kadar zaman, kaldfcna ha*l,d„

•lginç." Kendimi ciddi anlamda kötü hMettim. -p
eki nr,,

benziyorlar?"
Dikkatli bir ekilde yerde, buzdolabmm yarnnda

masumca duran çantama bakmamaya özen gösterdim.

Ses tonumu normal tutmaya çalm olsam da, Pritkin se-

simden bir ey yakalam olmalyd çünkü ban bana doru

çevirdi ve, “Neden?" diye sordu. Gözleri ya acdan ya da üp-

heden kslmt.

Omuz silktim. “Sadece merak ediyordum. Tony’nin eskiden

her yerde silahlan olurdu. Belki de bir tane görmüümdür."

Mac ban hayr anlamnda iki yana sallad ve Pritkin in

dövmesine odakland. “Pek ihtimali yok, tatlm. Bu bombalar

bir servet eder çünkü güçlü bir bomba yapmak zordur ve çok

iyi korunurlar. Bugünlere kalanlann çou önceki yüzyllardan

geliyor. Vampirler atekesten önce bombalan avlamaya çalrd,

zaten bugün çok fazla kalmam olmasnn nedeni de bu. Çou

yok edildi."

“O halde sen hiç bunlardan bir tane görmedin, öyle mi?"

“Ah, geçen yllarda birkaç kez karlatm oldu. Cemaat

karlatklarn satn alr ve onlan vampirlerden uzak tutmaya

çalr. 1963'te Londra'daki Donovan Müzayede Evi’nin elinde bir

tane vard. Özel teklifimizi reddedip bombay sata çkarmalar

Cemaat’i hiç memnun etmedi. Ancak yal Donovan onlara bu-

nun imamen yasal olduunu söyledi. Bomba oldukça eskiydi,

ûuu incelediimde en az XII. yüzyldan olduunu anlamtm.

. 1->1 .
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^n^nh to içerindeki ,üphe hiç ho,un,a

Mc'jn tmtr y.di IK «•* •rikl.n.a y.pn,„,„

•^«..nn-d* * <*»?• dlye»rdum

Ab, onu bil «un eldik. Hiç »analar, yoktu. Gerçi l,„, J
tervtie mal oldu ama olsun. Açk artrma boyunca yuks»

4

vermek için Cemaat e danmaya devam ettim Sonunda

dara mal olursa olsun o lanet olas eyleri alp gelmem

verdiler. Duyduum ikâyetlere baklrsa, o küçük gümü ^
için çeyrek milyon harcamay planladklarn hiç aanmvonm

Ama beni suçlayabilecekleri bir durum söz konusu deildiI
de olsa emirleri uyguluyordum."

Yüz ifademi normal tutmaya çalrken küçük gürnü$ to j*j*

beynimin içinde dolamaya balamt. Herhalde btTkonudîJ

baarl olamamtm. ‘Sen bir tane gördün!" diye atld p, :

"Ah, evet uradaki çantann içinde iki tane var," dv. t

çok isterdim ancak yeni müttefiklerime ne kadar güvenebil,-,

biliniyordum Pntkin’in yardmma ihtiyaa vard, o yüzden ,an«
alp kaçacan pek sanmyordum. Peki ama ya Mac? 1960 iank

Çeyrek milyon eden bir ey bugün ne kadara mal olurdu ' ( .-.h

y »rdum ama yine de iyi niyetli Mac’in sadakatinin dal^üo-

"Z™
y0 açab,hrdl V.pt* i pek de kazançl görinmu, -d.

" y“CUer bUe «U» heveslenebihrdi

Mki de. Çok uao, Mman oldu .

” Pritkin ''n suratnda irenme,»*

da bana
bu sava uruna riske atyor «

k*0* güvendiin kidir
güvenebilirsin." I

Tek K*»» Wd,rd,m ve Frtkin vmmda
,

p.l.rkeu im kzarmaya t.,

par»I- •My‘C' V,rd ‘

'
V*r’ h*n

* *
*

^.mar! Çok yak.nd. hayatm./.,, bol.k.e h,,.M^^
dayanacak» /amanla, olarak B,„, guv,„.m

bunu »imdi »öyle Bana güvenme,!,*,,,
^

uk bama yapanm!"

Kolam içtim ve sakin kalmaya devam ettim ‘Sana guv^
meyeceimi düünüyor olsaydm çoktan buradan frm, rAw .

dum. Sana verdiim saat birkaç dakika önce bitti.* Her .ks,^

birden baktm.

•Diyelim ki, baz silahlarn nereden temin edilebileceklerini

biliyorum. Onlar size tarif edeceim ve siz de bana ne ie yara-

dklarn söyleyeceksiniz. e yarayabileceklerine karar verirsek

belki size onlar nereden bulabileceimizi söylerim."

[
Pritkin çok öfkeli görünüyordu ama Mac omuz silkmekle

yetindi. ‘Kulaa adil geliyor." Dövmenin renklerini deitirmek

için durdu, klcn altn kaplama bölgelerini bitirmiti. ‘Bala

bakalm.’

"Pekâlâ." Çok uzun süre düünmeme gerek yoktu. Ne de

olsa, Senato’dan sfrlama bombasnn dnda aldm tek ey
küçük, kadife bir çantayd. Çantann içinde, üzerlerinde esla nnik

yazlan bulunan bir avuç sar kemik disk vard. Uçlarnda delik-

ler vard ve bu deliklerden geçen deriler, büyüden çok aksesuar

olarak kullanldklar izlenimi veriyordu. Onlar Mac'e tarif ettim.

Dovm*y brakp az açk bir ekilde bana bakmaya balad.

Bu imkânsz." Pritkin bir ey söylemedi ama her an goz-

^nnden çkacak alevle beni yakacak gibi bir hali vard. ‘Seni

yalanclkla suçlamak istemiyorum Cassie ama Antono gibi aptal

,r gangster Laggam Runiklen ne sahipse .

*
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CHANCt

t#,*#:#™****
k"rti Pri,kin ',,nU

güldün?*

*Bu bir nnayun.

*B«van P*l”*r?

*Bau Cassie diyebilirsin.’ Er ya da geç beni öldüm
,

^ düünülürse formalite gereksiz bir ayrm.

-Soruya cevap veri" dedi Pritkin skt# dilenn.n aras :

Mac srtndaki dövmeye çalma.va bir son verdi#
jçjn b

*

sebebinin ben okluuma karar verdim.

-

•S» ne biliyorsam anlatacam ama anlatacam
ç, ^

ey yok. Efcaneyegöre kemikler X. yüzyln sonlan na dor
.. ^

SkaDagnmsson tarafndan büyülenmiti." Bo baklarn
:ajt

edince eklemek zorunda kald. ‘O VÜdngli bir air ve ha* t>

Ahi yandayken bir top oyununda baka bir çocuu
, i

. ^

rtky
,ö..4lunU öUürrrrk hik**,^

£ * '*Mmn"“ k"k*^ h,,

** yM*m,y' bM*rd Hw—« -un
*^»ü„nlü,ümdur!-

S,btnu *orinm«nt>» Ç^Utyurttum .ma unh dmr» **,
*v«v bilgilere ihtiy«,m virdi ‘Peki „ h.ld, nnik£„

•Söylentilere göre bir zamanlar bütün bir set halmdeierm
^ymyükröncpMçalanmmar Amk tyn kulUmld,,!’

Un için bunun bir önemi yok. Her birinin özel bir gücü var

(allanldktan sonra bir ay boyunca yeniden güçlennn dolma*
için beklenmesi gerekiyor. Geride kalanlar son derece deeri,

silahlar. Kar konulamadklar ve hatta sfrlama bombasnm
bile üzerlerinde etkisiz olduu söylenir."

Ok cinayetini iledi. Fakat o en iyi nn*3 ustalarndan
1

ftbii baz hikâyeler kemikleri Norveç ve Kuzey ngiltere

Erik Bloodaxe’in cad kraliçesi Gunnhild den çaldn, da **-

ter. Gunnhild'n. elf kamndan geldi# düünülürse. kemkJem
çok daha uzun yllar önce Periler Ülkesi nde tlsmlar m , ,n
ihtimali yüksek."

‘

Pritlön dayanamayp, 'Mac.'" diye patlad.

Ah, pekâlâ. Egüle ilgili birçok hikâye var, bunlann br-

Çofr1 kendi airane azndan çkma. Kendisini imkânsz haana
T br figür olarak betimlemiti; büyük sayda dümanl

onlan tek eliyle katletmi, tek bir bakyla ahrln
*cra^an sadece kelimelerinin gücüyle önünde da

GnUuldV bl
MyUÎ'Z SUkils,tan

——
.

üman olmulard; ya runlu kemikleri»
0 ID-ntL mnlUra. , *

““ Un (ÎT)
1 '°*lh2 L5Un<W

«tüferinde kullanlan aHkbem, ,
hr**

Mac e üpheli bir bak attm. Kar konulamaz bir büyünün
varlm hiç duymamtm. Casanova üzerimdeki geisTa ilgili bu
fikn bana satmaya çalmt. Ama Pntkn büe bundan kurtul-

mann bir yolu olabilece#ni itiraf etmiti.

Mac ban hayr anlamnda iki yana sallad. ‘Kulaa inanlmaz
gehyor, öyle deil mi? Setin iki parças Cemaat in elinde. Yirmi yl
““ gelitirdikleri yeni bir kalkan denemek için kullandklarnda
ben de oradaydm. Bu kalkan her eye dayanyor ve hiçbir ey
°nu geçemiyordu. Demek istedi#m, hiçbir ey! Büyücülerimiz^ en iyi yirmi tanesi ona ellerindeki her eyle vurdular fakat

ylmad bile. Daha sonra yal Marsden -eskiden konseye o

yapard- nnlan çkard. Thurisaz büyüsünü kullanmaya
r verdi. Bu an, yaadm sürece asla unutmayacam."
“Ne oldu?"

^£er Marsden’ tanmasaydn bunu gözünde canlandrman
^•hü. Ama gözünde en yal, alz ve bugüne kadar karna
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Mtaafc »mim
anhndr O donemde b,ly

,

hrtK
öactsine kadar görevini brakp,,

olduk*
BI,r ” nCTedeV* hiçt

J

1

^ netletirmek için büyü yapmad^ ,

,

„ d, goruunu
«denmek k*. büyü ypmad,*, a

^ «ra*W ***** °n“nU P^«M«hfco
|

(«tan «mde kalma* gerektiini düünebil, rd,n 2^
^^ neden onlarca yldr konseyi yönettiini çok ba*r

^ luflidayabiirdi.'’

*Mac!*

Tamam tamam, pekâlâ! Masden, Thurisaz run;

nzennöe denedi Bir dakika sonra o gitmi ve yerine birde. ^
initi. Burada gerçek bir devden söz ediyorum. O kadar uz®j

|

iriydi fa metrelerce yükseklikteki tavana kafas demi
[

bilir ne kadar ar olan o konsey masasn kapp od r

köesine frlatt. Kalkana çarpmasyla birlikte öyle b

çkt ki oo dakika boyunca hiçbir ey duyamadm Ra,,

çök bir vazoyu korumak için yaplmt. Thunsaz yapld,
dakik a sonra vazo toza dönütü...*

"Ne kadar etküeyiri.. 'Sanrm sonunda Senato nur a

f**™^ ^bilmitim. Tony’nin tatsz sürpn. 1

|P*far sevdii düünülürse, bu silahlara ihtiyacm olacak*

L '"et bu ksmnda sorun yok ama elimizde sa v »1

.

JTZ
nmiZ^ ^ °nU ö,dünnemiz demek, konse

,

anlamna geliyordu. çimizden kim- --

irin büfe»
^^tldi- Kendimizi kapdan dar ata' ^

5331 ^°yunca kapnn dnda durup ne ya»miza brar
Pm,D dv>"

^ ve büyünün
? &W,Unda Marsder &

r saat sürdüünü söylemeyi ak
"

***** CHANCE

-peki ya dier runikler ne durumda?

„ da baka bir ey var m?"
Onunla

ügj|i bjrkj^
MK, Pritkin’e bakt. "Acaba Nick'te böyle bu y.- v

B*«*l «fl',erini «"’iyon-m, sade« ,lradan

Pritkin onu görmezden geldi ve bana donup, -
Hjn ,

an, var?" diye sordu.
'

Tereddüt ettim ancak bu eylerin ne ie yaradn örenme*
***** onlarla bir miktar bflgiyi paylamak zorundaydm fV

-Yüce Tanrun!” Mac elindeki aleti düürdü. S* kolundaki

Tarife» o halde* Pritkin gergin görünüyordu ama arkada.
pbi kendini kaybetmemiti.

•Çoktan ettim bile Sembollerden söz ediyorum,- diye üste-

led sabrsz bir ses tonuyla. “Hangi runiklerdi?"

Mac dayanamad ve atld. “Eer onlan çizersen ben sana.
-

Ona kalarm çatarak tepki verdim. Benim aptal bir san-

n olduumu düünüyor olabilirlerdi. Oysa ben bir kâhindim,

gerçekten de elimdeki runikleri bilmediimi mi sanyorlard
‘Hagalaz, Jera ve Dagaz."

‘fen hemen ilgileniyorum," diyen Mac ayaa frlayp yan
od*^a telefonla konutuunu zorlukla duydum Bir an için

(lestek bulmak adna telefona kotuu aklmdan geçse de üze-

rinde durmamaya çaltm. Ne de olsa henüz silahlarn nerede

°kiuunu bilmiyorlard, kimse böyle eyleri çantamda, yanmda

^^hrabilecemi düünemezdi.

nereden buldun?" diye sordu Pritkin.

Graeaelan aldmla ayn yerden. Senato dan."

Herhalde sana onlan ödünç vermilerdir.’



s

^»ANUâlNOOtOEJI

F
• Konuyu dcHHUrncyc kurur v,r,li„,

nuut geri koyucumu tFuir l>ir Fikrin v,„

^"^Mvru'y. krymuk için n« tür bir büyü
,

-S-—— .
. ,

•Bun. runklrn nnl.1 ' Tnnnm, no kudur da nukç.y,,,.

-Bun. Cruouolurdun^ ol vo bon do dttfttncyin,!-

•Kuiudun çktktan
»nru bir yl bir gün boyuncu .seni,,

calunainn gerkiyor Ya d. en azndan «inin huyutm kun„ r

"

tada. Dahaaonn in«noglunu katletmek için yenide,,

kalabilirlerkalabilirler.

Ben bunu sormadm. Aynca onlan bilerek serhesi
| )lrak.

im, bunu nen de biliyorsun!mm, ~..- —j * biliyorsun !

1

•Onlan serbest brakabilmi olabilmen bile tuhaf! Bu çok

karmak bir büyüdür! Nereden örendin?"rmaiK im mjuuu.

Tek yaptrmn küreyi açmak olduunu soylemeM/k^f

verdim Pritkin benim tehlikeli olduumu yeterinc^düiivttrj^

bunu artrmaya gerek yoktu. Hem belki de hiçbir anlam yoktu

Iftn safirini? hala» u«*lmv rlilhilirrli Tabii fiodn <u>kilrU rnlvmn

bunu artrmaya gerek yoktu. Hem belki de hiçbir anlam yon

Kutu etkisiz hale gelmi olabilirdi. Tabii doru ekilde çalmyor*

ntuyu Myra nn üzerinde kullanamazdm. Bunu denenimin bir

ulu olup olmadn düündüm.

“Ee?"

"Onlan geri koyacak büyüyü biliyor musun, bilmiyor muMjnr

Evet. Alabildiim tek cevap buydu.

O halde belki de bir anlama yapabiliriz. Sen bana bu blW'

ver ben de sana silahlann nerede olduunu söyleyeyim

“Zaten bana söylemek zorundasn! Ben olmadan vampirine

yaklaamazsn, bu nedenle onlan kullanmak için asla eline bir

zol geçmoyocek. Belki benim yardmm biie içe yaramav-ldo
Her türiü avamaj, kullanmak Zorundayu.-

Bor iy bir <*™P voromodon M« geri geldi -
Nlck (lM

.,f
„kl»n<l' *m* “n ' r"" ',nu boç'mdan aav.biklim

oonort»'®
MÜ*oy*tl® Evi nde iki tane «t,id,*, *,yW,ly„r

k, aln, o Ikai için »dola bir hazine ademi,. O günden

eniklerde0
haber alan olmam,,.' Dönüp bana bak, -0„|>n

nereden
bulduunu örenmeyi gerçekten çok isterim."

“Onlan bulmad, çald. Senato dan," diye karhk verdi Pritkin

•O hikâyeyi dinlemek isterim," diye fsldad Mac.

“Belki sonra."

“Pekâlâ," diyerek notlanna geri döndü. “Buradaki bilgilerin

çou söylentilerden ibaret. Hagalaz dev bir dolu frtnas yarat-

yor. Büyüyü yapan ve onun koruduu kiilerin dnda herkese

Mdrabiliyor. Demek istediim, kalkann içinde olanlar Nick

bu bilgiden çok emin deildi."

Bu houma gitmiti. Mac sessizce birkaç satn okudu ve

boazn temizledi. Bana bakt. “Ee, ey Jera... ey..."

Onu rahatlatmay umuyordum. “Dourganlk ta," diye

cümlesini tamamladm.

"Evet, onun gibi bir ey. Yani inana göre... ey..."

Pritkin kâd elinden kapt ve Mac’i zorlayan paragraf hzla

okumaya balad. “Dourganl artrmak için kullanlyor, bir

çeit büyülü Viagra da diyebiliriz. Bu kadar m? Baka özellii

yok mu?"

Mac mahcup bir ekilde bakt. “Nick bilmiyor. Elindeki tek

külü mezatçnn tanm. Belki baka özellikleri de vardr ama

listelenmemi. Aile soylannn önemli olduu bir dönemde kul-

lanlyordu. Dümannn dourganln çekip alabilmek harika

b|r »ilah olabilirdi. Böylece soylar devam etmez ve kargaa ya-

fanabilirdi."



<*«««
T^,ibjr M*n*":'

di>* m,nW*nd,m

Mk |«,vl. ouyM "Gelenekacl ol.rnk ,v„.

^ -«H-*— >"roml*nd 'tlm
N , i

,

bu konuda bir fikri yok.*

Peki, en iyi tahmini ne?"

Bir tahmini yok. Elçiye zeval olmaz! Bu kemik dieri,^

birtikte satlmam, o nedenle kimse ne özelli# olduunu bl nilU)r .

Camm sklmt. Bir runii kullanamayacak olmak yet«. nn<*

kötüydü, bir kincisine ihtiyacm yoktu. “Peki ya dier kaynaklar»*
1

Bulabilmemizin tek yolu var," dedi Pritkin. Kam kaldr-

dm. ‘Onlan kullanmak.*

Hikâyenin dev canavarla ilgili ksmnda uyuyor muydun»*

“Korkuyorsan ben yapabilirim. Neredeler?”

Derin bir iç geçirip önerisini düündüm. Runiin ne ie \ ara-

dn gerçekten de bilmem gerekiyordu. Pritkin cann tehlikeye
I

atmak istiyorsa onu kim durdurabilirdi ki? Ayrca hakl olduu

bir nokta vard. Onun yardm olmakszn Tony’ye ulamam asl

mümkün olmayabilirdi. Ulasam bile, eer nnik Jera dan fark-

ne yapabilirdim ti? O iko herifin üzerinde kullanmadan
önce runilderin ne ie yaradklarn örenmek zorundaydm Her

bir kullanmdan sonra runilderin eneji depolamas gerektiim
söylemitin. Eer onlan imdi kullanrsak bir daha kullanabil-
memiz için bir ay beklememiz gerekecek."

. .

^ ten °nce cevaP verdi. “Belki de. Bununla birlikte,

b-
* kullamJmadysa, birçok sefer kullanlabilecek

^g»K biriktirmi
obbilir."

zamanda kullanlp kullanlmadn bilmiyorum
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^tirilde
ortay* çkmamn. neden olabilir?- diye „kMi M*

Pritkin arkadana sinirli bir ekil* h,ktl a|||>^ *

•Gerçak olan
tek ey var: Ne yaptm, bflmedihnfa

,s.l
kullanacamz, planlayan^,* an ^ . "T

edi Pritkin seri bir .

hH** r
nsl

kullanacamz. panay.mayS “ an ^rn!!^
üe

y-ramyorlar." dedi Pritkin sert bir ses tonuyla OnM
çkmak istedim ama yapamadm “Neredeler»- d,ye MJ‘

ç geçirdim. “Graeaelan yakalamak için gerekli büyüyü hal
öreteceine söz ver, ben de sana yerlerini söyleyeyim •

Bir an bile tereddüt etmedi. “Anlatk.*

‘Köedeki çantann içindeler.”



6. Bölüm

jjr»n.Ç*
ntan,n »<?ndeki,ere ula$mak iki büyücünün birbir-

^ prtlayacaklarn düündüm. Mac arkadan yendi çünkü

prtiva daha
yaknd. Pritkin’in fermuar açk pantolonu, yolda

1^0- gibi oldu. Hayal knkl içinde fermuarn yeniden yukan

^meini izledim ve zihnimde kendime bir tokat attm. Yaa-

mz eylerin hzna baklrsa tedavi görmem gerekecekti.

Mac nesneleri buzdolabnn üzerine teker teker yerletirmeye

balad. Hareketleri oldukça dikkatliydi, âdeta elinde nitrogliserin

tutuyormu gibiydi. ki sfrlama bombas tavan klarnn altnda

gümüi renkte parldad. Daha sonra, yüzyllardr Graeae’lara

w sahiplii yapan kutuyu çkard. Sonunda, her seferinde bir

tanesini almak kaydyla runikleri de kadife çantann içinden

çkarmay baard.

Sesini kontrol etmekte güçlük çekiyordu. “Gerçek bir ko-

leksiyon."

Hepsi bu muydu? Senato’nun elinde ne varsa aldn m?"

"Tabii d hayr. Bir sava olduunu biliyorum. Baladnda
’^ydm, hatrlyor musun?”

Peki
* ellerinde baka ne var?"

Bu seni hiç ilgilendirmez." Senatoya kar oldukça tehlikeli

yapmaya cesaretim olduunu düünmesini istiyordum.



KARANLIIN GÖLGES

Hem b» kulaa gerçekli" çok daha yi geliyordu A,,,^

MItM ile g«""* yapt*m« bir yolculukta., sonra ,W
düümüzde Konsül ü bizi beklerken buln,u„um. B,„„^
uzanmt »e yeni kontrolsüz gücüm sayes.nde geçmi

üç sii,

daha geçirmek zorunda kalmtm Uzayda deil, zumaml» ^
C5 yapliim için hâlâ DTP in snrlan içinde kalmtm Buyi

[
hâzineleri gözlerimin önüne serilmiken kendime birkaç

almaktan çekinmemitim.

Kalkanlar beni arad için dimi çabuk tutmak zorundaydm.

Uzanabildiim ilk raftaki birkaç eyi alp gerisine dikkat
bile

[
etmemitim. Hazine koleksiyonunu saklayan dolaplarn benden

daha uzun olduu düünülürse, onlan savunmasz braktna

hiç sanmyordum.

“Periler Ülkesi nde yardma ihtiyacmz olacak. Bunlar ça-

labüdiine göre baka eyler de çalabilirsin."

“Geri kalan silahlarn almayacam. Onlar bir savata!'

Mircea ya kzgn olabilirdim ancak onu Rasputin’in ve dier dü-

manlarnn merhametine terk etmek planlanm arasnda yoktu.

Eski arkadam Rafe'in onunla birlikte olduunu söylemey e yerek

bile yoktu. Darda yeterince sevimsiz vampir vard ama Pritlda

her ne düünürse düünsün, hepsi benim için ayn deildi “Her

neyse, gücümü kullanmadan oraya yeniden dönemem ve bildiin

gibi bunu yapmamaya çalyorum."

arm görünüyordu. “Neden? Bu senin elindeki en iyi

silahn?"

Ayn zamanda en korkutucu olan. Senin de ifade ettiin gb I

y ptm tam olarak bilmiyorum. Eer ileri kartrrsam,

I

msan,ann ölmesine neden olabilirim."

h
yüzden mi bizi Dante’den kurtarmadn?" diye sordu.

3 °nayladllmdâ ^nden hem akn hem de öfkeli bir
,

KARFN ( MAN'CF

^1, -Bunun hiçbir .nüm, yok. I)>h,

bizi XIX.
y«*ytl« «önder,„.-

*Wu,k

‘Hayr, yapmadm!"

•Ben de oradaydm, bilmem hatrlyor musun? A„*lr

lalsn beni öldürüyordu."

Bir seferlik yaknlamamz saylmazAa. Mircea ve ben hr

bininizinâ deildik. Geis yüzünden böyle bir riski v„, ala .

mazdm. Bunu Pritkin e açklamaya niyetim yoktu. Olanlar onu
ilgilendirmiyordu, ben artk sürekli yargç ve hatta cellat ifadesiyle

beni yarglamasndan sklmaya balamtm.

Elimden geldiince sakin bir ekilde. “nanp inanmaman

umurumda deil," diye karlk verdim. “Ancak oraya gitmemizin

benimle hiçbir ilgisi yok. Neden bilmiyorum ama güç alevlendi.

Yapabildiim tek ey, bizi en ksa zamanda oradan çkarmak olda’

I

Pritkin beni âdeta yalanclkla suçlad. “Pythia gücü kontrol

eder, onu tersine çevirmez."

"stediine inanabilirsin." Onunla tartmann bir anlam

I
^ Çü'üöi bu ekilde asla bir eyleri çözemiyorduk. ‘Eer biraz

I önce avantaja ihtiyacmz olduuyla ilgili söylediklerin doruysa,

Mac için bir görevim var."

Ne? diye atld Mac akn bir halde.

Benim kalkanm,” diyerek ona be köeli yldzm göster-

^ddn, Cemaat in onu etkisiz hale getirdiini söyledi. Onu
kmir edebilir misin?"

Ben etkisiz’ demedim. Bu imkânsz bir ey. Cemaat onu

^

^ bloke edebilir, kald ki gücünü onlara kar kullanman-

la

*C°r^Ctu^an için bunu zaten yaptlar. Aksi halde balanty
ma?lar. Her alevlendiinde senin konumunla ilgili bilgiyi



Her ne kadar beni yldrdn sanacak olsa da, bir iki adm I

geri çekilmenin mantkl olduunu düündüm. Bu en azndan

gerçeklerden çok daha iyi bir hareket olurdu. Ama ne yazk ki I

gözlerinin içine bakma hatasna dütüm. Her zaman yüzünü I

neden tuhaf bulduumu imdi daha iyi anlyordum. Kum rengi

^Pikleri ve kalar birbirine o kadar yaknd ki, belirli bir mesa-

Wen bakldnda yokmu gibi duruyorlard. Bu kadar yakndan

~ k i

I^)'^er’n 'n gerçekte oldukça kaln ve uzun olduunu I

^tim. Kirpikleri, ender bulunabilecek yeillikteki göz- I

»«nn çevreliyorlard.
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Aklmdan geçen net emirlerin aksine, ellerim gög*^,
^nn takP etmCyC ba«,ad ' <** bebekleri o kadar

büyüdü
W âdeta siyah bir renge büründü. Yüzündeki akn

,
|t

ifadesini
herhalde ancak suratna bir tokat patlatm. olsam

^.bilirdim. Ama geri çekilmedi. Ellerimin altnda tuhaf bir

yalanma vard, teni tahmin ettiimden daha scakt Belk.

df scak olan bendim. Bilemiyordum. Aklmdaki tek ey 0 fer

muan nasl indirebileceimdi

Bu plan harekete geçirmeden önce Pritkin beni bileklerim-

in yakalad. Bunu beni kendine çekmek mi yoksa kendisinden

atrmak için mi yaptn anlamamtm. Sanrm o da ne

yapmak istediinden emin deildi. kimizin de bu soruya bir

cevap bulma frsatmz olmad.

Birden sanki birisi üzerime bir bidon benzin dökmü ve bir

Idbrit frlatm gibi hissettim. çimde yükselen an dayanlmazd,

yava yava vücudumun her hücresine yaylyordu. Çlk atp

I

kendimi geriye attm ve Mac’e çarpp ikimizin de yere düme-

sine neden oldum. Pritkin de bizi takip etti çünkü hâlâ bilek-

lerimi brakmamt. Mac’in ona bir eyler söylediini güçlükle

duyabildim çünkü ne dediini anlayabilecek kadar konsantre

olmakta zorlanyordum. ki büklüm olmutum, sudan çkm
bir balk gibi sarslyor ve nefes almaya çalyordum. Canl canl I

yanmann ne demek olduunu artk çok iyi biliyordum. Alevler

omurgamdan aaya ilerliyor ve her bir sinirimden âdeta d-

ar fkryordu. Nerede olduumu, sorunlarm unutmutum
Çektiim ikence düünülürse hepsi gözümde çok basit eylere

dönümütü. Sanrm birkaç saniye sonra adm da unutacaktm
ama Eriten ac son buldu.

indimi Mac’in muamba kaplama zemininde nefes almaya

prken buldum. Mac’e baktmda Pritkin’in bileklerinden
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f-rk ettim. Büyük bir olaslk!» Pritkj»
,w

»
^ 1

... HfMIl (11V . I f > I 1 1 , , .

tutmu olduunu

rimden

\ n an dahfl fazlasn yapamayacam iç,n dedikloh I

on.yl.">.kl" «ltadira 0)duiunuz

hn bon hemen «en donece*m Ben gelene k.d„ birb.r,^

j

dokunmak yok!

Mac bir kapdan dar çkt, ardndan su sesi duydum Aq
;

azalmt ancak hatras gözlerimi yakacak kadar tazeydi Sinir

uçlarm hafif hafif zonkluyordu.
Yanllkla acy yeniden

tetik-

lemekten korktuum için hareket dahi edemiyordum

Zorlukla alnan nefeslerin sadece bana ait olmadn in. \

lamam biraz zaman ald. Kafam hareket ettirmeden gözlerimi
I

sesin geldii yöne çevirdim. Pritkin yerde yatyordu, aklarn»

neredeyse tamam ortaya çkm gözlerini tavana dikmiti. Yuzû

kpkrmzyd, kaslar gerilmiti ve neredeyse benim kadar derin

nefes alyordu. Sanrm tüm bu olanlardan tek etkilenen bet

deildim.

Mac slak bir havluyla geri döndü ve onu alnma koydu Biraz

daha havluya ya da bir ie viskiye ihtiyacm olduunu sovlemek
j

üzereyken bu küçük hareketi yapmas bana iyi gelmiti Dikle-

erek oturmak çlgnca bir fikir gibi geldii için Mac Prtknle i

ilgilenirken ben de yerde yatp düünmeye çaltm. Geçmite,

çlgn gün diye adlandrdm günlerimi yeniden gözden geçirdim.

Gün boyunca erkeklerin yannda çok tuhaf hareket etmi-

tim. Genelde çekici erkekleri fark ederdim ancak geçen villa:

boyunca onlara sadece hayranlk duyup sonra yoluma devam

edebilmeyi örenmitim. Kaçak hayat sürerken herhangi bir

erkekle yaknlamak bana ölüm tehlikesi olarak geri dönüyordu,
j^"ienin benim yüzümden öldürülmesini istemiyordum W*

w yüzden
kendimi onlardan uzak tutabilmeyio^m„ ^

^
nl bir ekilde

uygulayabilmitim u

Casanova ve Chavez in yannda bunu uygulamakta
zorla*

gpjttn.
Hadi ama. «onuçta bahsettiimiz adamlar ^

feciydiler
ve incubu* olmalarndan hiç söz. etmiyordum

b,le-

zarndaki herhangi bir kadnn verebilecei sradan br tepk*

fiimi düünüyordum. Ayrca herhangi birini ya da frürini

birden en yakndaki tuvalete sürüklemediim
,çin anslydm

^k Pritkin baka bir konuydu.

Onu Uk karlamamzdan bu yana itici bulmamn yan sra,

bugüne kadar asla çekici olabileceini düünmemitim Pekâlâ,

mcudunun oldukça iyi olduunu itiraf edebilirdim, yüzü de fena

«ylmazd. Saçlar korkunçtu ama kimse mükemmel deildir

Sonuçta her ne olursa olsun Pritkin benim tipim deildi Bugune

kadar asla sarnlara kar ilgi duymamtm. Hedef listesinde

bir numarada olduum sarnlara karysa hiç! Ama her ne ol-

duysa birden ona kaplvermitim ite...

Zorlukla oturur pozisyona geçtim, midem bulanyordu. Al-

amadn kucama düen havluyu güçlükle yakaladm. Ya Mircea,

geis 1 kullanarak ayini tamamlamam için bir iler kantryorsa

?

Bir seferinde yerine Tomas’ koymaya çalm olduu için bunu

yapabileceini biliyordum. Bu gücü baka elere de yönlendire-

bilirdi. Farkl aclan hissetmemek için gözlerimi avuç içlerimle

kpadm. Mircea'nn, ben Pythia olduum sürece ayini kimin

•^marnladm önemsememesi beni âdeta öldürüyordu.

Birkaç dakika sonra dövme masasna tutunarak ayaa kal-

abildim. Mircea geis’ kullanyor olabilir mi?" diye sordum.

pntkin de ayaa kalkm, hatta tiörtünü bile giymiti. Bana

ve hzla kafasn çevirdi. “Pek mümkün deil."
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grileri bana burada biraz önce ne olduunu «*, .

^‘
n

n
,. di„ aortu Mac

aabr^z bekride

-pek,. O halde neden ben gördüüm her erkein p^J
kouyorum?

Pritkin
buzdolabnn

arkasndaki duvara odaklanan,,,.^
Himi veniden

pantolonunun önüne
bakarken bulduum

,,m ^
Tav., evi yapm*y>^ verdm -

“Ac Sen
°l»ay*

birisinden korumak için 9™ tarafndan yaratlyor B,n|
erilli

çekici bulman için deil-

Bir an için o kadar rahatladm ki, dizlerimin ba,
,, /u | du

Bir aptal gibi srtmamak için sava verdim ve iki elimle masa,,

,

tutundum. Belki de Mircea bu sefer beni kandrmam,,
t, Ama

hâlâ bir sorunum vard. ‘Peki, o halde neler oluyor?"

“Ben... ben pek emin deilim." Pritkin derin bf^s aJdJ

ve gözlerini kapad. Ksa bir süre sonra yanaklarndaki k,z.,rkjJ

biraz daha azalmt. “Ayin srasnda ters giden bir ey oldu mu?*l

“Ne ayüi?" Mac konumalarmz yakalamaya çal> - mlu ancak
j

hiçbir ey gerçek gibi deildi. Ben de ayn eyi hissediyordum.

“Geçi ayini," dedim. “Pythia olmak için gerekli olan
j

iyini. Adnn tam olarak ne olduunu bilmiyorum Agnes ba-
j

latmt ancak... ey olmam gerektiini..." Ben de Mac in eski

moda hassasiyetini yayordum.

‘Ama Mircea bu konuyu halletti, öyle deil mi?"

Pek saylmaz." Kafasnn karmasn anlayabiliyordum I

Beni Mircea yla son görüünde ikimiz de çplaktk ve ter için*I

Ajidk. Yani teknik olarak ben bir battaniyeye sannmtm an* I

oe demek istediimi anlyorsunuz. “Rahatsz edildik Rasputn'» I

«idnsm haürlyorsun, öyle deil mi?"
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•Oldukça
canl bir biçimde!" Pritkin

nm i
anlamaya çalt “Yani bana hâk

^
.tuvorsun?"

Ses -
Saray n üzeri

rtyicyen birisi kadar «*km va tfpMiydi Gözlenin

_ bakmak için duvara bakmaya bir son verdim. “Her ne kadar

^ seni hiç
ilgilendirmese de, evet!"

yine
üpheli bir bakla bam iki yana sallad. “Bunu hiç

düünmemitim."

Kendimi boynunun hemen kenarnda kvrlm nemli saçlarna

Çakarken bulunca
öfkeden iyice delirmeye baladm. Kahretsin,

Kahretsin!
“Bir teorin var m yok mu?"

•Buna yaplabilecek en iyi açklama, Pythia ayininin kendi

kendini tamamlamaya çalmas olabilir."

Bir an için ona bo gözlerle baktm. Duvardaki tulalar say-

makla megul olduu için beni fark etmemiti. “Bakalm doru

anlam mym? Mircea ortalkta olmad için, bitmemi ayin

sonunu getirebilmek için beni etraftaki erkeklere yönlendiriyor.

Ama geis bundan holanmad için bana ve yaklaan her kimse

ona âdeta ikence yapyor. Bu doru mu? Daha da önemlisi, bu

olmaya devam edecek!"

‘Ne geis'? Senin üzerinde geis büyüsü mü var?" diye atld

Mac.

‘Sevgili vampir ustas onu düthracht altna alm. Çoktan

lamamlanm olmas gereken Pythia ayiniyle çatyor.”

Ah, Tann akna!" Mac sandalyesine çöktü, oldukça akn
bü hali vard.

Bana cevap ver!" Eer Pritkin’e dokunmaya cesaret ede-

b|keydijn onu deliler gibi sarsardm.

kalann, çat ,p
i bzk.r, olduun,, mu
e bir “zay gemisinin
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B„ nokt*d* « v.p.bita**ni* «Undu
^

I

mivorum. A,id«. Pvthi.» «•«»' a *lln<*aW1»*' ve «J
brtl.nt.1. çok« tay* ~'uklu*

U"U S*n,y°n,m ' dedi

j

bir ekilde.

N, fadr çldrdmn
sesin» ymsnam olmasn, dil,^

alldm ‘Peki ye J*W‘l«r? A>"n bir keI de A*nes y»plmWi

öyle deil mi?”

•Bu neredeyse seksen yl önceydi. Hâlâ hayatta olan ah
ltl<?r

olsa bile, bunun pek ie yarayabileceini sanmyorum
Ayinleri, i

çou gizli yürütülürdü. Prosedürün tamamm sadece Pythja ^ I

mirasçlar biliyor.'

‘Myra!’ Harika! Baladm yere geri dönmütüm pe|a I

ya geis?'

“Mirce* dan uzak durarak elinden gelenin en iyisini zaten

yapyorsun. Bu en azndan süreci yavalatacaktr. Tamamen kal-

drlmad sürece yapabileceimiz hiçbir ey yok."

“Peki, bunu nasl yapacam?"

"Yapamazsn."

“Böyle söyleme! Bundan kurtulmann bir yolu olmal

Pritkin yorgun bir sesle pes etti. “Olsa bile ben bilmiyo-
j

nm. Bilseydim sana söylerdim. Ayin tamamlanmad surece
]seni erkeklere doru çekmeye devam edecek. Ancak geis Mirce*

|

dnda kimseyi kabul etmeyecek. Büyük bir olaslkla zaman
j

içinde daha da kötüleecek. Dûthrachfa kar gelirsen o son
j

derece kinci olabilir."

Peki., peki ya Chavez?“ diye sordum umutsuzca “Bana

Ve ey olmad. Buz pateni salonundayken ken-
dimi kaybetmedim."
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I**

pateninde miycmzr reeaen, Prt,kln^^
arn> bu umurumda deildi

alabilmek için," diyerek çantay iaret ettim. *(>„„•günü n,m

e götürmek istememitim
n Yeri’ne (

•Boyiecc
onu herhangi bnnn alabilecei bir yerde braktn-•Böyiecev. — y^ue mr

-Kilidi
bir dolabn içindeydi," dedim huzursuzca. "Kon

Ljjr myu? Casanova bana dokunduunda bir eylenn

. K.cc^tmst im. Az önce olanlarla hir „^.

'Konumu/^

^üir rruyri?
Casanova «u» uoKunougunda br eterin olmaya

hissetmitim. Az önce olanlarla bir ilgisi yoktu ama

^ de bir histi ite. Belki daha da kötüleebilirdi ama Casanova

ilenmeden elimi brakt. Oysa Chavez beni hiç etkilemedi

yjni^ tepkilerin güçlendii konusunda haklysan, daha da

yolmas gerekmez miydi?"

pritkin
huzursuzland “Bilmiyorum."

•Aklma gelebilen tek ey..." diyerek düüncelere dald Mac.

‘Belki de geis kar tarafn sana olan ilgisini okuyabiliyor ve bu-

nun seviyesine göre tepki veriyor. Casanova bir ekilde senden

holanyordu ama Chavez seninle ilgilenmiyordu. te bu yüzden

Cüinova geis tarafndan yanl eleme ve olas tehlike olarak

algland. Chavez'e gelince, her ne kadar ba tamamlamak için

doru kii olmasa da, seninle ilgilenmedii için bir tehlike olarak

alglanmad."

Mac duyduu açklamadan honut görünüyordu, oysa Pritkin

vtben panik halinde birbirimize bakmaya balamtk. Hiçbiri-

miz söz konusu balanty kurmak ya da sözlü bir ekilde ifade

rtmek istemiyorduk. Hele ben, asla!

‘bette," dedi Mac ilgisizce. “Karlkl bir çekim olduu

Virtle, uyan her iki taraf da etkiledii için tepki de ayn e-

güçlü olacaktr..."
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-Pekâla' FJimi nabzmla ayn hzla zonklayan bn„
l)a

H.1» I»*' 1'™' *•"* '‘'y"*kl, Wr nn,e'lc" «W «,2
**—

-

Bu* *3
|

MKe dönerek sormutum çünkü Pntkm dehete

[
göstermemeye çabalyordu.

Mac çenesin, kad “Genellikle bu tip »eylerden kun (1 |

biryolu vardr, özellikle de dûthmcht söz konusu olduunda (w
karmaa yaratma özelliine sahiptir, hiç kimsenin bu karmZ

yaamadan onun etkisinden kurtulabileceini sanmy
orlrn ^

durumdan kurtulmann yolunu bilen sadece iki kii Var

“Mircea ve büyüyü yapan kii!"

Mac bayla onaylad. “Büyüyü yapan her kimse. v
ampiria

korumas altnda olmal. Bu kiinin sana yardm ederek hu k*

rumay riske atacan hiç sanmyorum. Tabii yüzlerce buyujJ

arasndan hangisinin bunu yaptn bulabildiini varsayaj
i

Kara Cemaat in içinde bu tür büyü yapabilecek saysz büyücj

var. Yine de bu bilgi bize çok yardma olmuyor. htimali nkjJ

büyücülerin saysn birkaç düzineye indirebilsek bile onu bul-

mann hiç kolay olacan sanmyorum."

“Tüm bu olan biteni yavalatmak için yapabileceimiz bir

ey yok mu? Etkilerini azaltmann... bir yolu?" Bu soruyu Mac’e

sormu olsam da cevab Pritkin verdi.

Periler Ülkesi’ne girdikten sonra sorun olmayabilir Büyü

gücümüz gibi geis da orada etkili olmayacaktr." Hâlâ gözlerini

bo« duvardan ayrmyordu. "Ec, ey. sanrm sen baka bir vcrde

beklersen bu ii daha kolay atlatabiliriz. Mac benimkini bitirir

bhrmez senin koroma büyünle de ilgilenebilir."

OnunU Urtmadm. Baka bir kol. alp sil.hlannn çantay
türtm ve y,„,m. aldm. Pritkin o kadar sarslmt k, bu hare
ketimi fark etmedi bile.
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-1 periler
Ülkesi ne geçene Kadar çekici adamlardan u/ak^

Din
dmd» yapabileceim ,>ck bir ey yoktu. Phtkin ,n

^^ID. diliyordum. Böylelikle büyünün etkilerim daha
‘ ve Myra’y bulmak için zaman kazanabilirdim Ço|<

^Cbir P,an
olma8a d8 ’

eUmden Re,en ne yazk ki buydu

devam ederken Pritkinin çplak bir ekilde altn

yaptran görüntüsünü zihnimden uzakla-

l

birik*

L tenine
dövme

tarafta
bir saatten daha uzun süre oturdum, dövme ekille-

nin
olduu yüzlerce dosyay inceledim. Çounlukla geleneksel

yhr!
semboller ve Amerikan Kzlderilileri nin totemleri vard,

iarnda Pritkinin çizdirdii klc görememitim, bu belki de

0*1 bir tasannd.

Dövmeler kategorilere ve seviyelerine göre aynlmt. Ön-

cdikle
dövmenin ne ie yaramas gerektiini seçmeliydiniz,

jjalan kesik, yank, kan kayb, kafa travmas, zehirlenme ve

donma gibi durumlara kar koruma oluturuyordu. Listenin

uzunluu binlerinin neden sava büyücüsü olmak istediini merak

etmeme neden olmutu. Bir dier konuysa Pritkin’le ilgiliydi.

Geçen gün, üzerinde herhangi bir iyiletirici dövmesi olmad

hakle, neredeyse bir vampir kadar hzl bir ekilde iyiletiine

ahit olmutum. Dövme belki de vücudunun gözle görülmeyen

bir yenndeydi. Kafam bu düünceden uzaklatrmaya çalp

dosyadan birkaç sayfa daha çevirdim.

üstede dümanlannza kar uygulayabileceiniz saysz

saldrgan büyü de bulunuyordu. Dosyada daha iyi görmenizi

^duymanz salayabilecek büyülerin yan sra dümanlannza

Öpableceiniz sevimsiz eylerden oluan uzun bir liste de vard.
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O holün* b.km.k f*k *imd<,n

Mftfcrini» l*nim I* <«*P^P'mi,*•»», *
fottnivoniul.

Bunun y.n, s,m l*H»ln »ndi, i he,^
yuponmnyucniuu d. «renmislim Ne k.d.r ve ne tür^
vaptn»hlocelmi7 **> sihir fenerinizle l*|l.n t ,l,v,|

l

I lerin <ogu güçlerini doal dünyadan slrd. hu nedenle
bclirl, I

i OT„, keder herekel edebilivoried, Ayn, zaman,la ln!an|

1

güçlerinden beslenebilmek gibi bir yetenekleri de vard. Bu,

kullanmn genileten, elektrik destekli bir tür hibrid arab^

benziyordu. Kitaplarn arkasnda, hangi dal seçebilecein,
Z| ^ I

'

lirleyebilmeniz için uzun ve karmak bir grafik bulunuyor^ I

Bu çizelgeyi tamamyla anlayamadm çünkü böyle bir eyi I

önce denememitim. Büyüye yatkn olan çocuklarn
yetenekleri I

önceden snflandrlr, böylelikle onlar kendileri için uygun 0 |âf)
I

büyü dalnda çrakla yönlendirilirdi ve tabii ki Tpny^ I

benim için planlananlan örenmiti.
^

Güçlü bir büyücünün bile snrlan olabileceini kefetmite 1
Sessiz bir ekilde ilerleyebilmek için bir kar leopan dövmesi ve

illüzyonlar yaratabilmek için bir örümcek dövmesinden
yararlanan 1
t« a idian

]

birisi, bu iki tlsml dövmenin etkisini görebilmeki için kendi I
enerjisini kullanmak zorundayd. Büyücü çok güçlü olmad I
sürece onun baka bir dövmeyi desteklemesi mümkün olma- I
yablrd. Bu bilgiler tablo halinde anlatlm olmasna ramen I
oldukça karkt. Sonunda ilgimi yitirdim. Burada yazanlardan I
luçturi benim Cemaate kur» kelken,m, yeniden nasl harekete J
geçirebileceimi açklamyordu.

Pritldn sonunda biraz bitkin bir halde d,an ç.kt ve ben

TkT
y

7
n ' a,djm MaC n kaMtamnM «öz atmasnda bir sorun

bana hn :

°,Sa ° ^ Prtkin in
' Myra’y ele geçirene kadar“ olacakt. Sadece 9e.',n devreye fesinden
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*"«k *,trUnCT ° k‘ M~'" öp* «Mildin,
™*mcn - «^kardmda ^

C**"""”
MW ‘n ell*ri hlr k*d*' pro»«y,m,wr

-san. W ** •°nmr mYmr Smm'1* «nun, „kma
gdklanmasna neden olan bir aletle dövm,

«tabii ki’

sunu «d'" y«P>y°reu" ? Y*"i pek de k.nn bir», eSl

juo»»*>
rau,,?

"

00,
omzumun üzerinden baktm 'Hangi konuda kinci ol-

^uaombilirmiyim?-

Otnuz silkti. ‘John u vampir Antonio yu öldürmeyi plan-

ln söyledi- Hak ettiine eminim, ama..."

•Sana katil ruhlu bir çatlak gibi görünmedim, deil mi?*

Mac güldü. “Onun gibi bir ey. Eer senin için bir mahsuru

sa sana ne yaptn sorabilir miyim?"

0 elindeki aleti deitirirken ben de sorusunu düündüm. En

kolay cevap “her eyi" olurdu. Mac’le en iyi günümde bile beni

depresyona sokabilecek uzun bir sohbete girmek istemiyordum

Ancak konuyu tamamen kapatmak da çok akllca olmayabilirdi

Pntkin’in u anda, Myra’nn beni Tony’den daha çok ilgilendir-

diine dair herhangi bir ipucuna sahip olmasn istemiyordum.

Sonuçta o iko herife kar yeterince nefret duygusu besliyordum.

“Asl hedefim intikam deil. Buna, bana ait olan baz mallan

gen almak istiyorum da diyebilirim." Gidimde aniden beliren

bir kvlcmla yerimden sçradm. Mac’in elindeki yeni alet âdeta

mira mn çatlamasna yol açyordu. Tekrar ayn oku yaamamak
»Çi sakin bir ekilde oturmaya çaltm.

Senden bir ey mi çald?"
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„m,„ otany«c«ltt- -rony. buncanJ,™ y.1 One,mal,^

gftçek kâhinler çok az saydayd ve genellikle varnpjy^ ***

ninr * -
ITljJL

û(«i için ç^«n>*V P* Sonunda
' knndj

«dik olabilmesi için tek .vnpmns, gereken,n b,r çocuk kihi„^ j

Igrak onu ^dstinnek oldu*un. kv*r verdi ensbyd,
ki

çal$anlanndan birinin kz bu uf için oldukça uygundu Anc4

her ne kadar babam uzun yllar Tony’nin yannda çalin^^
da. beni malikâneye getirme emrine kar geldi."

-Baban mafya için mi çalyordu? O bir düzenbaz miydi

Mac'inarm bir hali vard.

“Ne olduunu tam olarak bilemiyorum. Bana hayaletle^,

iletiim kurabildii söylenmiti, sanrm bir çeit kâhinlik vete*g

varm. Belki de bir büyücüydü...’ Omuz silktim. Bir gfi n <*,

tüm bunlar ve baka birçok eyi daha sormay umut ediyordu*

Tek bildiim, o Tony’nin en sevdii insanlardan birisiydi. Taba

Tony ye hayr diyene kadar.’

“Bir vampirin nasl tepki verebileceini biliyor olmalyd.’

“Sanrm Tony'yi reddetmenin salkl bir i olmadn dü-

ündüü için annemi ve beni yanna alp kaçmay planlad. Ne

yazk ki bunu yapabilme frsat olmad. Tony ihaneti hissedip

basit bir suikastn ii çözebileceine karar verdi. Bu sebeple, ai-

lemin arabasn havaya uçurup babamn ruhunu sihirli bir kutu

içinde esir alsn bir büyücüye para verdi. O günden ben o eyi

kât arl olarak kullanyor.’

Birden, Mac in deminden beri srtmda hareket eden ellerinin

durduunu fark ettim. akna dönmütü. “Ciddi olamazsn-
deil mi?“

döndüm. “Evet Anladm kadanyl, ^
^yüklüüode. bu nedenle herhangi bir yerde olabilir

üç
*vi ve sayu»* .« yeri var Tabi, bunlar sadece benim

1*" Hepsini tek tek arayabileceim, sanmyorum. lte

bana nerCde °,dU*UnU SÖyl€rnesin ' alayacam -

< dürüst
olmak gerekirse, kutunun yannda olduunu

Çordum- Tony hayatn kurtarmak için kaçarken bile
jufUnU

'

nn ,
yannda tamay severdi.

h,tl

hâij
ayakta dikilmeye devam ediyordu, elleri omuzla-

idi
Duyduklarndan dolay donakalmt. “Hiç istemedin

»Musonunda

-Neyi hiÇ istemedim
mi?"

pythia’sn. Geçmie gidip olanlar deitirebilirsin.’

^nrm görebilecei kadar yaknma geldi. “Aileni kurtara-

l^irsin,
Cassie.’

f

pçnn bir iç geçirdim. Evet, bunu yapabilirdim. Tony’yi tan-

tgWl9a. Ayrca
bu görevi almamn sebebinin zaman çizelgesini

korumak olduunu
düünüyorum, ona müdahale etmek deil,

(in alc bir eyi deitirebilme ve her eyin daha da kötüle-

aesne neden olabilme ihtimalim var." ansma baklrsa buna

fcyü* ihtimalle diyebilirdik.

Baklar keskinlemiti. "Ama teknik açdan bunu yapa-

bilirsin."

‘Evet Ailemin Tony’nin havaya uçurduu o arabaya binmesini

ogdleyebilirim. Ama bu durumda hayatm bambaka olur ve

bir suni insann hayat da... Biliyorum ki Tony bir ekilde onlar

öldürmeyi baaracakt. stediini almak konusunda inatçdr."

Mac, kendimi rahatsz hissedeceim kadar uzun bir süre

beni süzdü. “Çou insan gücü kendilerine yönelik büyük bir frsat

• ISO.
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^ dc^Hondirir. Ss»
tatediRin her

„,. ^
/enginlik ssfihk...

Om kzgn gözlerle bektim. Tek letegin, »kin ve y

olmeen bir heyet. Kimsenin beni öldürmeye ye d» kulla„„£

Ctemedüf. bene ihenet etmedii bir heyet." Hata yap,*,,,,
^

dinle kimsenin ölümüne
neden olmayacajbm bir haya,

,MI„a ^
ban, bu konuda yardmc olacan, hiç sanmyorum

k,

malardan yorulmutum
ve giyinmek istiyordun, "

in b,„,^
“Ah, evet." Mac aletlerini küçük bir kutuya kaldrd v

,.^
nebilmem için kibarca baka tarafa döndü. “Önce iyi haberi J
yoksa kötü haberi mi duymak istersin?"

“yi olan." Neden bir kez olsun tersini denemiyordum
kj

j

“Sanrm onu tamir edebilirim."

Mac’e akn bir halde göz krptm. Yapabilecei hiçbir ey

olmadn ve Periler Ülkesi ne hiçbir koruma olmadan g
zorunda kalacam duymay bekliyordum. “Gejpçekten m

harika!"

“Kalkanlarnn nasl çaltna dair bir fikrin var m?* 1

Bam hayr anlamnda salladm. “Pek yok. Annem bir e-

kilde onlar bana aktarm, ama nasl yaptn hatrlamyorum.

O öldüünde ben daha dört yandaydm. Uzun yllardr, Tonv run

temkinli davranmak adna bana fazladan ekledii sradan bir
|

kalkan olduunu sanyordum."

Mac alnma benziyordu. “Sradan bir kalkan m? Hayr, I

seni temin ederim böyle bir kalkan bir daha asla göremezssia I

Yüzlerce yllk olan bu paha biçilemez kalkan, Cemaat in gerçek

j

hâzinelerinden biri."

O sadece bir dövme Mac, bir sanat eseri deil."

::
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”
7rr UU2att. ve bilenin

küçük,
kahverengi bir »hm, ,„ rel -g^,.

mlnld*"
d ‘ * deri’nn y"nn' d"k"""P Hini ç,kll

"„,yc sonr., küçük metalik bir ku, avucunun^
Kanatlan ayn kolundaki ku,u «nd,ryordu ve ancak

saniy6
s»nra karsimda duran ku,un kolundakiyle lyn ,

'"Tunu <•* «debilm,tm 'mdl kolundi1
' »"Ve sadece bir

"figürü
kalmslr- Küçük metal objeyi elime aldm. Tüyler ve

““"
l|ar

ortadan
kaybolmutu Obje som altn gibi görünüyordu

**
için,

bunun ne tür bir hile olabileceim anlamaya çal^
"r

"ksa bir incelemeden
sonra kuu eski yerine koydu Kusun

'"lentü
önünde kolunda kayboluunu izledim.

•o da neydi?"

•Krmz, kuyruklu bir ahin. Gözlem gücünü artrr. Görü

alanna
yardmc olmayabilir ancak etrafnzda daha fazla ayrnt

yakalamak
istiyorsanz, daha iyisi olamaz.”

Bir ey aklma taklmt: “Dardaki kitaplar, en güçlü bü-

yücünün bile snrl sayda dövme kaldrabileceinden söz ediyor

Sonuçta bu dövmeler enerjilerini sahibinden alyor." Vücudunun

neredeyse her yerinde hareket eden dövmelere baktm ve devam

rttim. “Nasl bu kadar çok dövmen olabiliyor?"

Mac srtt. “Eer örenmek istediin ey buysa, ben süper

lar büyücü deilim, Cassie. ki tür dövme var. Dorudan auraYa

ilediim dövmeler, kiinin büyü gücünden beslendii için ne

kadar kaldrabilecei snrldr. Ancak benim ahinim ya da se-

nin be köeli yldzn gibi dövmeler güçlerinid kaynaklardan

»lrlar. te bu yüzden o dövmelerin snrlamas yok. Tabii ki

°nlan destekleyebilecek bir yetenein olmas gerekiyor. Küçük

to dövme için bile büyüleme süreci aylar alabilir. Senin kalka-

01113 ne olduunu düünmeye korkuyorum."
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Tani sen asl.ndü var otan bir gücü ortaya çkar

i mi?’r

I»k.r»n B™ 1" h"5k* 5*M"n >^k '*<*.
. ,

|
«„ bunlar birer bflyü olabilir Bunu büyü güderim,,

• «lanlan rlaatal I

L ..n

için humar «n»
- -

artnnak» da kullanlma.an alanlar <teateklen,,.l
içi,,^

I bilirler Ovsa benim için bu dövmeler birer gereklilik tab

*
inci u.'" — • . ....

bu dünyadan tamamen emekli olmak istemiyorsam ™
,

kantim fark etti ve gülümsedi. “Birkaç yl önce kalkanla,^ 1

dan geçip aura ma saldran bir büyüyle karlatm o tev
*

aidinim fiziksel yaralar iyileti ancak doaüstü alanndak! ^

;

arlar kald. te bu nedenle sen söyleyene kadar bir geis a)t
I

olduunu fark etmedim. Aura m o kadar çok zarar gördü k,^
insanlannkini okuyabilmek için konsantre olmam gerekiyor

Çok sradanmçasna anlattklar karsnda dehete d

mütüm. Beni korkutan sadece Mac’in bana gelenler deil*
I

asl korkunç olan gerçekten de böyle eyler yapabüecek büyi&g

varlyd. Büyücülerle ilgili ne kadar çok ey örenirsem dun* I

bir o kadar daha korkutucu bir hal alyordu.

“Ama imdi kalkanlarnla iyisin, deil mi?" Dikkatimi vurunda

ayrmamaya çalyordum. Böylelikle kendi özel auram \ düün,

mez, iyi ve salam olduu konusunda kendimi rahatlatabilirdim.

Ancak söz konusu artlar altnda bu oldukça zor bir durumda.'

Mac aklmdan geçenleri fark etmie benziyordu Elini hasa*

gezdirdi ve birden aramzda, krmz ve turuncu parlak ks landr
»uk bir gecedeki neeli klar gibi parldad. “Benim kalkanlarm

belirli bir dereceye kadar ie yaryor Cassie ancak bir daha asl

böyle mükemmel, kusursuz bir can simidi görevi görmeyecek,
jÇou insan benim kalkanmdan öteye geçemez ancak savaflt

"u

**” SlraC^n insan*ar deiller. Er ya da geç karanlk büyü-

rden bns benim insan yapm kalkanmdaki boluktan w

Wr KAREN CHANCp

„m otarak I* yaramad* noktala yakatay*^,

*
i
,d.n

biten» fark eder etmez beni aktif görevden 1*1,,
I

**
dekl

ifadeyi
gördü ve gülümsedi “O kadar d. kötü de*,

^ rde çök
daha az tehlike altndaym!*

^ non«l
geliyordu .m. göden h.» greçeklen Um.myU

madlg.n
söylüyordu. Eski mv*k. büyüculm r* ,4dutu„„

“^unr. AO» en «“"dan Mc henüz kn^,,n» çrtlmcm^,

^ Je hâlâ sava$n verdi^ «drenalin arzuluyor ve tehlike çm

Khk
duyuy°rdu

-

Konuyu
deitirmeye karar verdim. “Yani benim kalkanm.

^Ur kesmedii sürece gücünü Cemaat ten alyor, öyle mi?*

Ayla onaylad. “Evet. Gücünü vermesinin yan sra ara-

^ br çeit kanal da oluturuyor. John'un hakl olabilece*n

(jûjunûyorum. Sanrm Cemaat büyülerini onlara kar kullan-

an korktu ve bu kanal kapatt."

-Ya da beni öldürmenin çok daha kolay olabileceine karar

vadiler.*

Mac huzursuz görünüyordu. “Belki de. Sonuçta senin kal-

kannn hiçbir sorunu yok. Sadece annen transferi yaparken çok

h deneyimli deilmi, yönü biraz sapm. Onu tamir edebilirim,

fömntusünde herhangi bir sorun yok. Çalmamas, bir kol saati-

nin durmasna benziyor. Tek ihtiyac olan yeni bir güç kayna."

Teni bir güç kayna m?" Kötü haberin ne olduuna dair

hhmda bir fikir olumaya balamt. “Böyle bir eyi, Cemaat

bdar güçlü bir ekilde destekleyebilecek tek ey var," dedi Mac,

““b içine dütüüm ikilemi anlam gibi bana kibarca gülüm-

0 da seni Pythia yapan enerji."
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-H«wr hiçtir
w h*’m,l« l»r,l,.,

rth. 'Batn ön
kitaplardan birini var »,Wri| N

rince korkunç
bir liate vard,

^yarayacak biralar
£

Ancak Mac hayr
anlamnda babn iki yana sal|adl

*

göçünün sadeni bilmiyonm. Auran Pythia

nrs. onlar, birbirinden ayratnyonitn Kendi ba 5,„„
*

bir kalkan
güçlendirip guçlendiremeyecegini bilmivorut

*

takdirde sana yapacam herhangi bir dövme, kayna*, ^
olarak elde ettiin güçten çeker. Bu da sanrm sen,,,^
isteyreeiin sey olmal!’

•0 halde bana küçük bir tane yap!"

Mac skntl bir ifadeyle karlk verdi. 'Periler
Clkesi'

gireceksin, buras çou büyücünün admn dahi atmayaca&J

yer. Küçük dövmeler orada ie yaramayacaktr Benim
kalkan,

tarm da seni koruyamaz. Öyle bir içilik bugünlerde
^ i

bulunmuyor."

“Belki de tahmin ettiinden daha güçlüyümdur " Ne deol^

ben bir kâhindim, basit bir kalkanla da baa çkabiliyor olmalyd

Mac sadece omuz silkti. Kertenkele dövmesi bu kez de ylan» |

pullan altna gizlenmeye kalkt. Ylan bundan holanmad v?

küçük dövmeye kuyruunun ucuyla vurdu. Kertenkele hu kez de

sçrayp Mac’in yanana ve oradan da bana doru trmand.

Kaim kalarnn arasna sinip ylan hiç de sevimli olmayan syü
gözlerle süzmeye balad.

Dikkatimi Mac’in söylediklerine vermeye çaltm "Buji

bir kas gibidir, Cassie. Her ne kadar doaüstü özellikleri olsa

da, yine de kas gibidir. Onu ne kadar çok çaltrr ve eitirsen
o kadar kuvvetlenir. Ne tür büyü gücüne sahip olursan ol. ilk

önce gücün hep ham halde olacak. Büyü bu ekilde pek de iine

yaramayacaktr."

egjtilme
rnr irin vermezdi ."

IH*fzzzrzr '
*vr—’ <** „

rrni
bir büyücü,

hedeften baka b,r *y ol*^
^< konn»an

gerektiini bilmezin guç «enden *kifcsha
.

*Sat. alabildikleri herhangi bir k..den huyu

TL* u an br Karanl,k BÜyÜCÜ* *^man Z
t*

br vücut gelitiricisiyle bilek güre, yapma.„ndan fa**

^nun. Tabü ofisin sana sunduu gücü kullanmadan
surece

^azndan
kendini savunabilmek için çakmak zorundasn Bu

^dar Ç*buk
OUfSa ° kaÖar yr

*
ac. bir ses

tonuyla karlk verdim. “Tabii, bunu da isteme

yeimden emin olabilirsin." Etrafmdaki herkes bana surekh

rtpn
,ain için yeni görevler veriyordu. Oysa benim ihtiyacm olan,

önce eskileri temizlemekti. “u an için baka sorunlarm

,tf
* pritkin’in arkamda durduunu hissederek geriye döndüm.

•Örnein Periler Ülkesine nasl giri yapacamz gibi!"

'çeri gireceiz," dedi ve silahlarn yeniden kuandm fark

rttm ‘Asl sorun oradan nasl çkacamz "

•imdi mi gidiyoruz?"

'Hayr." Cevabnn beni ne kadar rahatlattn belli etmek

istemiyordum.

‘Bu gece gidiyoruz.”

‘Bu gece mi?" Onu dardaki odaya doru takp ettim "Ama

rampirler uyank olacaklar." Mircea nn u an nerede olduunu

Onuyordum. Birinci seviye vampirler güne sistemine bal

feperdi ve günün herhangi bir saatinde aktif olabiliyorlard.

Aûca^ gecenin, eneji seviyelerine daha iyi gelmesinden dolay

^ gündüzleri uyumay tercih ederdi. Eer Mircea uyanksa.
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tortk bir otoMU*
olurduAnc»k

olacakt

«Vampirlerin alanna girmemeye çalaca/ v t
«

diler tarafndan korunuyor.

•Bunun nasl ie yarayacan bilmiyorum," diyerek jHj
ettim. Ne bir grup sava büyücüsünün arasna dalma ne de^
pirlerle uramak fikrinden holanmtm. Aslnda bu en aanAj
daha akllca bir seçim olurdu. Ne de olsa Senato beni öldü^J
istemiyordu. Yani en azndan henüz!

*Bu gece baz arkadalarm görevli olacak Sannn J

geçmemize yardmc olabilirler," diyerek durumu açklad m

•Benim hazrlaman gereken eyler var,” diyen Pritkin nahJ
sunu giydi. Dardaki scakln neredeyse doksan derece

düünülürse yerinde olmay asla istemezdim ama baka seçendi
yoktu. Ortalkta Müfreze filminden çkma bir figüfa g,b <^1
lamas polisin dikkatini çekebilirdi, silahsz dolam .^ I

kalp krizinden daha salksz olabilirdi. “Sana burada kaini* i

öneriyorum, fazla göz önünde olma,” dedi gözlerini kaçran I
“Dinlenmeyi dene. Bir daha frsatn olmayabilir Mac in kurunu I

kalkan üzerinde çalmasna izin ver," dedikten sonra kdw« I

doru yöneldi. “Buna ihtiyacn olacak.”

Arkasndan cehennem tazlar onu kovalarmçasna hzla I
kapdan dan çkt Mac bana baka ve omuz silkt. "Secim ,«* I
tavsiyesini deerlendirmem öneriyorum tatlm Periler I Ikrs I
orkutucu bir yerdir, bir savan ortasnda olsun olmasn. u I

•n çn oraya yaklamak dahi isteyebilecek kimsen,,, «IdM I
sanmyorum.”

....

u düüneceim, diye söz verdim. Ona birkaç sorti dâla I
Sûra 1 1 im ancak dikkatim Billynm tepemde uçmava hafi»- I

V a da8llm5" B»"* öyle surat ifadelen yapyordu k,M I
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KAREN CHANCP.

•Arkada bir yt.*m var. John selim* bupinkü

iptal «*">• P-"' »daya ihtiyacn, yok. Oh ve biraz^ dedi Mac.

Haklyd, bu
nedenle ona gözlerimi devirerek kar,,l,k venm*

jB«edim-
Tabii ya. ne de olaa hayatmda uyumam, engelleyen

mnlcrce
kâbusum yoktu!

Billy beni arka odaya kadar takip etti. Kendimi karalama

defterleri, büyü kitaplar ve patates cipsi paketlerinin hemen

anndaki karyolaya attm. “Ne haber?"

Billy neredeyse görülmeyen effaf apkasn çkard ve onu

kizune doru sallamaya balad.

Biraz güce ihtiyacm var.”

‘Sana da merhaba!”

•Hey, zorlu bir gün geçirdim, tamam m?"

*Ben geçirmedim mi sanyorsun? Dante’nin Yerinde ne oldu?

Her ey yolunda m?"

•Eer Cemaat'in mekân bir ngiliz, bir kâhin ve onlardan

kurtulmak için bu kiliye yardm eden yasad yaratklar bulmak
Çin kapattn saymazsak yeterince yolunda!"

Aramak m? Ama oras bir vampir mülkü!" Çantada kalan

tyalan Casanova ya göndermemin tek sebebi vampirler ve büyü-^ arasndaki anlamayd. Anlamada, bir grubun dierine ait

^kina izinsiz girmemesi gerektiiyle ilgili çok kat kurallar

^ Akllarn m kaçrdlar?"
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•Bilmiim Ba/itan öv* d«vn»m>,>r. Her ney»,^ Ji
Cnsam»'’* PTfP’e ikâyet için ulatraca raporlar,

,

N
Tuhaf «ünler geçiriyoruz. Caasie. Tony or„n , t|

N
„>w «amanda Senato ve Cemaat in bir hafta önce sav,,

Rasputin'in de müttefiki. Sava «aman, kurallar,,, ne ofci^
bilmiyorum, samnm Casanova da bilmiyor. imdi|jk

hareket etmeye çalyor. Sana yardm ettiinin anlad,,,^
için senin birden ortaya çktsn ve Tony ye olan

öfkenden
|

lalg birbirine kattn, iddia etti. Büyücüler de bu hal,
,,,

üzerine, senin hâlâ kumarhanede olup olmad*,,,, anlan,ak

^

etraf aratrmaya baladlar."
"

“Harika. imdi de bir yerlere gidip sava balatan
|„ r^

oldum."

“Hayr, imdi de etrafta dolap insanlar öldüren b, r de | LSI

“Ne?"

"Evet. Birkaç büyücü geldi ve senin için katil dediler v

filan alamadm ama sannm ölen iki büyücüden söz edivorlar4«

Midem bulanmaya balamt. "Sakn bana Graeaelann *i

‘Hayr, Graeae’lar yapmad. Onlar ortal birbirine kattl*

aiKak anlalan büyücüler Miranda'mn grubu taraf,ulan öldürüldü.

Baz daha güçlü gargoyle lar geride kalp dierlerinin kaçma*!
için zaman kazandrdlar ve büyücüler de katliama balad. So>

nunda her ey birbirine girdi ve iki büyücü öldü."

Ama gargoyle lar kendilerini savunmaya çalyorlard!*

“Bunu iddia ederek kurtulabilirler, ama zaten en banda
olmamalan gerekiyordu. Casanova, Miranda mn ç(>u

adamn, dan çkard ve bir yerlere saklad. imdi de Tony*
arkasndan i çevirip lisanssz içi çaltrmakla suçluyor kendi I

kurt«rn
" ,‘ >r" * ' ’ '"Km, SOyleY^

^.Icta braktndan emin olabildin»-
m

yk
W”* "k"»)n bir ^^

kâbu» olmalyd w birazdan ay.nmm
, ^

S-'.
bldurduklenn6**^^

^ien hâl* beni *uÇluy°r
neden oa»

BUI**^kln
-Ceanilen

«Herini pençe ve di, irjeri vard, Samnm bn, Cem*r,n
itehbkeU

bir çdgm Ü*n etmeni için kullanmaya ç^j, b„

b»hane

•Kahretsin!

•Evet,
imdilik olan biten bu. Demin de söylediim gibi çok

orgunum Sorun çkarmaktan holanmyorum ama.

*He zamandan beri?"

•Çok komiksin, Cassie. Günün yansn sana çok önemli bil-

giler
toplamakla geçirdim ve sen..."

Her zamanki rutinimizi yapamayacak kadar yorgundum.

•Pekâlâ. Bir parça güç alabilirsin Sonra hemen Dante’ye geri

döneceksin. Casanova ya bir mesaj iletmeni istiyorum."

“Beni duyamayabilir," diye kar çkt Billy. “Baz eytanlar

bunu yapamaz, en azndan bir insan bedeninin içindeyken.'

‘0 halde yaratc olman gerekiyor." Casanova mn daha önce

Blh’nin varlna kar verdii tepkiler düünülürse onu oldukça

iyi duyabileceini varsayyordum Öyle olmasa bile Billy bunu

kendi bana halletmek zorundayd. Casanova nn, ona gönder-

dim tuzaklar güvenli bir yere göndermesi gerekiyordu. Aksi

kilde büyücülerin etrafta dolanrken olan bulabilme olaslklan

^ yüksekti. Böyle bir durumdan yalan söyleyerek kurtulabile-
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KARANIJGIN (OLUfiM

«4ini hiç sanmyordu*"
Bunu y«P« bile »uçu Unu,,

Z,k zorunda kâlac^t Bu d» Cemaatin tabutu,,*
(l|

, £
dah. çakmas için bir frsat anlamna geliyordu

l vu.
*

olduunu bilmediim bir sürü silah, hiç saymyordu,,, t„|, Jj

^ iç geçirdim.
Sanrn onlan yanmdan hiç ayrnia,,,,,

Billy. oldukça fada miktarda gücümü aldktan s, Mlra
j

ve ben de sonunda ihti>acm olan uykuya kavumak
,ç, n h

”j

landm. Ancak dinlendirici bir uyku yerine hissettii,,,^
bir raman geçii oldu. Mac'i ufak bir yolculua çkmak ^
olduuma dair uyarmaya çaltm ama karanlk bana u|at,^

beni içine çekti.

7. Bölüm

piderim
yine sert bir zemine çarpmann ainalm >aad,.

^ mermerin üzerine inmitim. Kafam oldukça sesli bir e-

klJde bir eye çarptm. Gözümün önünde yeil üdar uçutu.

Aklanabilmek için yavaça gözlerimi krptm. Karmda, be-

tn boylarmda
porfirden yaplma bir vazo duruyordu, kulplar

filerinden dehet saçan Gorgon'< balaryla süslüydü. Bir sure

>110000 önünde, Gorgon’lann çirkin suratlarna bakarak sere

serpe yattm. Resmen, bam ve çplak bacaklarm en çok agn-

>o uzuv unvan için yanyordu Buz gibi mermer, bacaklarm

için fazla souktu ve açkta öylece yerde yatmak fazla akllca

bir hareket deildi. Vazonun kaidesinden destek alarak kendimi

oturur pozisyona getirdim, böylelikle ilk defa etrafa baknabildim

Yuvarlak bir oda eklindeki oyuun içindeydim. Koyu yeil

renkteki mermer zemin, dev bir avizenin altna doru altn çiz-

jilerie ilerliyordu. Üç avize geni merdivenleri aydnlatyordu.

Avnenin kristalleri, altndaki kalabaln üzerindek oyunlarna

neden oluyordu. nsanlar, saten ve kayan gölgeler halinde mum
^nnn aydnlatt salonda önümden geçiyorlard Kuyruklu

$ln

^
an Siymi erkekler mücevherlere boulmu kadnlara elik

M Yl“*n m,,0*oji*u»de keskin dili, saç yerine balannd» canl 'ilanlar olan, dap

'•“•'artardr. Efsaneye göre gtaienne bakan taa çevirirler (ed-n.)

• 163 .



M .jMfc* «*«*——'>«wM— (|W a-n^^^’ f,,rr ^*temah,obn h*»lfnn ^ -UM ^.n ,t«h« da hutoni—n»» «Wdrn .»lm..„„ '*

jTf i .ivgilerin »ir»*"*1* «öldüklerimi and,,,

S nKto( küçük tur ülkeyi **hn ç«k ,

+

3 Afttah bir f«fl andirmnW* karaktrrirr dr v, ,k

|| ktim <W« ** h,r nMwJrl, bdoyu •nd,nv,,rt‘“
.

J Yerden kalktm v. kendin,,
'k

,u m hr s.kl*nnu «tan d«*ildi Bir an için etnf, b[>
*

' vr donakaldm Havalm boyunca hiç bu kini,,, .,,k kjj
''

arada görmemitim.

Birden daha da ilginç bir ey fark ettim Neredevs,. 1

meyecek kadar effaf olan bir ekil duvann içinden kav
,, ,,

Gölgelenn içinde o kadar sradan bir ekilde ilerletil k ^
lerimin snkln düündüm. Daha sonra eklinin t#

kJl
. 1

anlalanlavacak kadar eski ve karanlk bir tablonun içimim j

Bu kez daha net bir ekilde görebilmitim önce huni,, ^ 1

yalet olduunu düündüm ancak ekilsiz eyde avn eti.
1 :

! tek yer, kafas olduunu varsaydn çkntdaki iki dev omu 1

gözdü. Ne olursa olsun, bu ey asla bir insan olamazd

Kafam o kadar çok karmt ki bir an içinde bulurumun 1

karmaan unutuverdim. Pythia konusuyla ilgili anlam.,d,m I

birçok nokta vard, yine de ruhlan iyi tanrdm Yu/v rdr

buralarda dolanan yallaryla, baz vakalarda öldüklerinin hile I

*wkna varamayan genç olanlaryla, dostane olanlaryla kor- 1
kutucu olanlaryla ve aslnda hayalet bile olmayan ne oldua 1

belirsiz eylerle tanklm vard. Ama gördüüm varlk. lx 1

tegorilerden hiçbirine uymuyordu. aknlk içinde, ne oldu- 1

#unu bilmediime karar verdim.

1^,11aU#
'*»****•' m“m ""

'L****0* r*m
“ ^ ^ —rnbfcn,.

1

,^ywUrd»<4du*u her h.hmW, M,
^

.gemde durdu Ortama göre giyim, bir»
(

^ tpeksi bir kumatan yaplm, tür pant,**,^ £
jvakl*11

Ç*pl*kt. uzun taçlan omuzlarna drjkulm<i.y

'

Gerçekte buradan bir an oncr girm-k r ,

nimin
duyulmayaca bir yerde olmalydm Anu j, \,_4

.

burnun tam üzerinde dikilmiti Kn vn istediin.

yaradma dair sorduu st.rulan cevaplamak H ;. ,

* üniformay andran giysisiyle sann bir vampir on*

[
Altn sansörgülen ve parlak siyah av akkab.*-

Vtmpr. genç adamn önünde durdu, gozlennde bri.rî.-

takdir vard.

Genç adam titredi, srt genld. kalçalar sertleti (,«

tar ekilde ban yana edi, pembe vanaklan ortava çkt

nude karanlkta bile belirgin olan salkl bir parlaklk varc.

Vampir, üniformasyla uyum içindeki bevaz eldvenlenr

brnn çkard. Elleri genç adamn üzerinde sahiplenin bir

dolamaya balamt. Adamn gosu hzla inip kalkv ordu .köz-

lenin adamn çplak ayaklanna kilitlenmiti Ben emip t • v

bvbolmak isterken adamn ayaklan tam da gozumur. «nünde

duruyordu. Ayaklan, koyu yeil zemine mat bir beyazla 'ar... •:

ve vampirin parlak ayakkablan karsnda >on derece 'aun

®«z duruyordu.
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Genç «dam. sarn vampirin bann boynunu gömujrr

gerildi. Bu büyük olaslkla dilerin ilk bat anndan kay ,

mt. Vampirin eli yeniden sahiplenci bir ekilde adam.n M

kavrad ve tuttu. Genç adam, boynunun delinmesiyle
b|rj

küçük bir çlk att ancak birkaç saniye geçmeden kolunu

'

' .

pihn boynuna dolad ve kendini istekli bir ekilde ona sUnd L
Vampir birkaç dakika sonra ban adamn boynundan b

j. _ r.n;fomcnn knni7icvla nprpHpvco I

^-«uuan
drd, az üniformasnn krmzsyla neredeyse ayn renkte

harek

rouzlamJ

U—' w *^te
ydt

Genç adam ona gülümsedi ve vampir sevgi dolu bir harek-. I

adamn saçlaryla oynad. Ksa pelerinini adamn

att ve birlikte salona doru yürüdüler.

Midemdeki kaslmayla birlikte, ellerinde tepsiyle dola» I

hizmetçileri ya da kadeh seslerini duymadm anladm
kafc

*

durduu zaman vücuttaki kan basna sfra iner, damarlar soqq

ve kan phtlamaya balar. Kann, bu haliyle daha az kc
olmasnn yan sra damardan emilmesi de zordur BeK k

pirler bile sadece yaayanlardan beslenmeleri gerektiini

cak örenir. Bu partide de aperitifler kendi hallerinde ortalkl

dolayordu. Ksa tiörtüm ile ortum sayesinde bir konukt*
çok, ayakl bir merubat andryordum.

Sanki aklmdan geçenleri duymuçasna bir vampir anda
benim olduum yüne döndü. Giysisindeki gümüi simlerle uyun*
gri bir sakal vard. Omuzlarnda kurt kürküne benzeyen n bi
ceket vard. Duruu da âdeta bir kurdu andryordu. Duz kan
gözleri üzerime kilitlendi, ifadesini okuyamadm yüzünde lgifi

bir bak vard.

-

Hzla toparlanp kalabaln içinde ilerlemeye baladn
önümdeki tek kap balo salonuna doru açlyordu. Bir ekilde

daha hzl ilerlemitim. Büyük bir olaslkla o, konukla**

Mzikb. Anoüc kar,„hk «Uy,

fark ettim. M„,k^
^

,
ptendi""** « •>“ “»**' ™d<™„ k»,|d1)tln h

®“

Cri»">'» V"r">,rl'r kUrb*nUn"“^ V,

j^tn terâh tderdi.

HlZla
balo salonuna

göz attm, ancak görünürde herhangi bu

yoktu.
Merdivenlerin eklinden anlam olmahydm. büyük

^.Ukla yerin altnda bir yerlerdeydik. Dikkatim, toparlamaya

ama çok zordu. Daha da sars.a bir okla, sadece b,r

^dolusu
vampirin ortasnda olmadm fark ettim. Etrafmda

usta vampir vard.

Vampir meclisi, diye düündüm. Her Senatonun iki ylda

frustt
vampirierin bir araya gelmesi sonucu gerçekletirdikleri

I olurdu. Ben hiçbirine katlmamtm ancak Tony onlara

baylanmak için günlerce urard. Bir yeni yetmenin baloya

lunHanmas gibi, ne giyeceine bir türlü karar veremezdi Bu

toplantlar sayesinde, düük seviye bir vampir olmasna karn

angn ve güçlü vampirlerle bir araya gelebilir, dünyann dier

itelerinden gelen Senato üyeleriyle tanma frsatna sahip ola*

fcuhrdi. Bu mecliste her türlü yalakalk yaplr, gelecek iki sene

çm müttefikler oluturulurdu Tony bu tip toplantlara her za-

man silahl gider, korumalar tarafndan çevrelenirdi. çgüdüsel

obrak orkestraya döndüm, odann içindeki en parlak ey altn

rogndeld müzik aletleriydi. Servis kaps, koridor ya da çk
wktn. Arkam döndüümde takipçimin bir adm ötede olduunu

Mâm ve cierlerimdeki tüm nefes boald.

Bit kurt kürkü olarak algladm eyin aslnda öyle olmadm

anladm. Omuzlarndan aa inen pençeler normal

-

^ itiraz daha büyüktü. Srtna doru sallanan ey pembe bir

1 indiriyordu. Sonunda yanma geldiinde ve kolu elime

ÎÎJ0(iJfrnda zihnimin kabul etmek istemedii eyi gözlerimle



gördüm. Vampir, bir kurdun derisini yüzmü ve „m, (j

i
goçin iti. Geçi yapmay denedim »m. konsantre

c,|ab(|J
kadar kendimde deildim. Baylmamak için yan«,m ,n

**

,«udim ve orkestrann yanna trmanmay denedim^"?!

geçit bulabilmeyi umuyordum. Ancak klarnet çalan adan, |J
aaya itti. Parlayan siyah ayakkablann dibine dütüm ve3
el beni saçlanmdan kavrayp yukan doru kaldrd.

çinde karanlk atelerin dolat koyu gözlerle burun
|Mln^

geldim ve bamdaki acy unuttum. "Seni çirkin büyücü!"
<| lyen

vampirin sesinde tanyamadm bir aksan vard. ngili/|ehn^
böyle tatlar sunabilecek kadar cesur olduklarn sanmyordu,,,.

Gözlerim hemen yannda sallanmakta olan kurt kafas^

kayyordu. Korkudan nefes alamayacak bir haldeydim Onu boy

göz çukurlan, sarkan yüzü ve dier dehet verici aynntlanyfc

tam olarak görebiliyordum. Cansz eyin kendisi, vampirin oou

giyiyor olmasndan daha çok korkutmutu beni. Herhangi bjr

ekilde bana dedii takdirde hayvann hayattayken neler vau. J

dm bizzat deneyimleyeceimi biliyordum. Bu yeteneim büyük

ihtimalle benim de sonum olacakt.

Elimden geldiince hayvandan uzak durmaya çaltm, canl

canl dennn yüzülmesinin ne anlama geldiini örenmek is-

temiyordum. Bu arada vampir elini saçmdan bileime dora
kaydrd. Baparman bileimin kvrmna bastrd ve elinden

damarlarma sanki metalik bir sv akyormu gibi hissettim.

Yaadm ok düünülürse ac çok hafif bir terim olarak kalrd;

gözlenm doluyor ve yalar gözümü kör ediyordu
,
vücudumdan

|ka hiçbir ey göremiyordum. Bileime doru indi, bu yumuak
jbir okî.mayd, ancak dokunu*, bir b.çak gibi keskindi

.

amP*r*er
. büyücülerin kendilerinden intikam almalarndan I

klan için genellikle onlardan beslenmeye cesaret edemezler. I

*>W blr
kand.n,,

ycagm. panik
,

Inmui. ... . .
Vmd*

•B.k..,ml.d,„d.k„k„n k«l,;:r
wr— ...Jiuuu,,

S,ak bir el omzuma dokundu ve v.mpirin

grilen
dondu. "Bu bana ait, Dmitri!"

Kimin
konutuunu görmek için arkam, dönmem gerekm,

Zengin ses tonlar genellikle kartrlmaz. Kolumdan dan*

pderek
inen zevk duygusu da çok tandkt. Acm, hafifletmeye

kamt bile. Dmitrinn yüzünden bir öfke dalgas geçti
-

0

halde onu
yanndan ayrmamalydn, Basarab. Kurallan blyr.rsun

'

Neredeyse siyah saylabilecek kadar koyu renkli bir pelenn

omuzlanma örtüldü. “Belki de beni iyi duymadn.’ dedi Mircea

sevimli bir ses tonuyla. “Orkestraya o kadar yaknz ki, beni duy-

maman kadar doal bir ey olamaz."

•Üzerinde onun kokusunu almyorum," diye üpheyle itiraz

etti Dmitri.

*Ev sahibimiz gelir gelmez benimle bir konu hakknda gö-

rümek istedi. Binlerini getirmemin sorun olacan hiç sanm-

jrordum." Sesindeki incelik kaybolmaya balamt.

Dmitri, Mircea’nn sesindeki bu uyany fark etmemie ben-

arordu. Gözleri boynumda atan nabzma kilitlenmiti. “Kulak

misafiri olduu eyleri konuacak kadar uzun yaamayacak.'

Vucudu gerildi, kolumu âdeta geride morluk brakacak kadar

*ri bir ekilde skt. Kolumdaki synk geniledi ve kan kolumdan

dogru szmaya balad.

Buna ben karar veririm." Mircea’nn sesi sakn ancak ölümcül
^erece<

^e sofr*ktu. Kolu belime doland ve beni kendi vücuduna

^'creli Dmitri’nin bileini yakalad. Yüzü bembeyaz olan
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I vampir yutkundu, eli Mircea'n.n skmasyla kvnlmit
A I

nnda öyle bir güç »va vard ki, etrafmzdaki havada^
koyu bir sis tabakas olumutu ve biraz daha orada ka | lr^
bu sis beni yutacakt.

Mircea'nn kolunun altnda dizlerimin ba çözulj

durmaya çalyordum. Ondan yaylan güç bedenimde dal^

halinde dolayordu. Ancak Dmitri bu heyecandan pek de

lanma benzemiyordu. Kolumu hâlâ skyordu, birkaç san>*^ I

iki vampir sadece birbirine bakmakla yetindi. Sonunda Dmj^

geri adm att, gözlerinde âdeta ölüm saçan baklar vard. I

Mircea yaral kolumu kaldrd. Gözlerini dier vampirin
fa.

terinden ayrmadan dilini kolumdaki yarann üzerinde
ivdirdi.

Kan bam döndürecek bir hazla emiyordu. Dilinin slakl

acm hafifletmiti bile. Mircea bir dakika sonra ban kaldrtfc

ve ben koluma baktmda gözlerime inanamadm. Yara iz

olmas gereken yerde tatl bir pembelikten baka bir e> y

Mircea gözlerini Dmitri den ayrmad. “Eer bunu daha ile-

riye tamak istersen, seni büyük bir ilgiyle bekliyor olacam.*

Dmitri'nin az bir an için hareket etti. “Konukseverliim hiç*

sayarak ev sahibimize hakaret etmek istemem,” dedi sinirli bir

"

ekilde. Dmitri, vücudunun her köesinden yavlan bir öfkeyle

geri çekildi. Ancak kurallar ihlal ediin unutulmayacak. Mrceal*

Uzaklamasyla birlikte etrafmz çevreleyen krmz sis,

güne ndaki bir bulut gibi dald. Ayakta kalmam vala-

yan adrenalin vücudumu hzla terk etmiti. Mircea nn kollan

olmasayd, buz gibi titreyen vücuduma sahip çkmam mümkün

olmayabilir ve yeniden kendimi yerde bulabilirdim. Merakl bir

ekilde olup biteni izleyen birkaç konuk, hayal krklyla kendi

sohbetlerine geri döndü.

beni y-vaça genye arkam,zdak, karanhk

S« s.n,.n b,r v.mp,r b,r W,„da„^
Z oUn rtmpr

dUV*r^U"Ca U“nan Nr^ «ü-nnu,

[k, vücûdunun
terine w- b<^zn emyord|1^

«kaya dümü, san saçlar. »mudanna d^ülmun,

vampirse önlerinde
diz çökmütü. Büyük olaslkla kendine

^ bir nokta
aryordu.

Vampir, kzm üzerindeki ipeksi tunii çekti ve giysmn parlak

kuma»
nan kalçalanna doru kayd. Kz nedenim anlayama-

dm bir ekilde yumuak bir sesle inledi. Vampir bir süre için

jjni kzn belinde ve kamnda dolatrd, daha sonra parmak

mjjan lazm
gösünde belirginlemi mavi bir damara doru çkt,

^parma kzn göüs ucunu yumuak bir ekilde okuyordu.

Ku dokunularndan
gözle görülür bir ekilde titremekteydi. Ve

sonunda vampir ban kzn beyaz etine gömdü ve kz sarsld.

Dii olan vampirin az kz geriye çekti, onun mükemmel

bir pozisyonda bükülmesini salamt. Hemen ardndan erkek

ampir kz kendine doru alarak kann içmeye devam etti. Her

bir hareket, yumuak bir ekilde dierini takip ediyor ve âdeta

hipnotize edici bir uyum sergiliyordu. Genç kadnn vücudu çok

geçmeden iki vampir tarafndan emilmenin etkisiyle umutsuzca

kvranmaya balad. Nefesi her snlnda daha da sklat, ta

ki daha fazlasn isteyene kadar

Yutkundum. Görünen o ki Avrupal vampirler Senato nun

onaylad kann deriden ya da havadan alnmas yöntemini

banmyorlard. Bu belki içinde bulunduklar çadan belki de

bdd kurallarla oynamay tercih etmelerinden kaynaklanyordu.

^°ny nin vampirlerinin kan içilerine o kadar çok farkl ekilde

olmutum d bu konunun üstesinden geldiimi düünü-
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I yordum. Ancak onlannki herhangi bir sanattan uzak,
Sa,

I beslenmeye yönelik hareketlerdi. Eer birini seçmem

I onlarn basit vahiliini yeleyeceimi düündüm. Om,

I gibi karlamaktansa, ölümün yaklamakta olduunu ve düJj
f
nm bilebilmeyi tercih ederdim.

Erkek vampir elini kumatan içeri soktu ve birkaç ^
sonra genç kz zevkle inlemeye balad ancak vamp, r ()na^
myordu bile. Gözleri esmer vampirin gözlerine kiltlenri)

Beslenmek vampirler için içgüdüsel bir hareketti Gözlenrki

paylatklar tutkudan ortalk alev bile alabilirdi. Kz zevkle

çalarn kaldrd ve o kadar sesli bir inleme çkard ki etraf ti

birkaç merakl misafir balarn o yöne çevirdi.

Gördüklerimin de etkisiyle hafiften bam dönmeye baU I

initi, baka bir yöne bakmaya çaltm. Kzn, kendisinin dfe
j

kiiler için sadece bir kanal olduunu fark edip etmediim merak

ettim. Daha da önemlisi, Mircea beni nasl görmütü?

Scak dudaklar boynuma ulat. “Bu gece burada bulunan

insanlar sadece elence ve beslenme için buradalar Peki ya sen

hangisisin?" Sesi karanln içinden gelen bir fslt gibiydi.

Enseme ve omuzlanma deen nefesi, nabzm artrmaya w
vücudumun gerilmesine yetecek kadar etkiliydi Kokumu içine

çekti ve ben titremeye baladm, duygularm korku ile ar/u ara-

snda gidip geliyordu. Gets karmdakinn tandm Mircea olup

olmamasn umursamyordu. Ya da beni korumak için geçerli

hiçbir sebebi olmayan usta bir vampir oluunu. Onun tiyatroda

olanlarla ilgili merakn gidermek isteyen ilgili bir vampir oluu
jda önemsizdi. Aç olmas bile umurunda deildi.

Sem uyarmak için buradaym. Tehlikedesin Söylediklerim
jkendi kulaklanma büe saçma geldi ancak elimden çok fazla bir

ey gelmiyordu.
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Biliyorum
Dmitri bizi «eyrediyor May kolay

.nand'nc
olmamz gerekecek, detil mir

illeriyle
b«.m. kavrayp „cak dudaklar*.

dudak|
Wr “"^~'-ndek, a,

e,,^
“duru

bekU>wrdu™ ““k kiaaettitim rahatlama

,f
mutluluk

hissi armama neden olmuu Nefesim, ç*^
pmsnd-r

tutuyormu da sonunda brakmam ig„ y, ven ,

hissettim.
Usun bir sure hareket™ kalarak, beni opmesu*

Oleom önce göjsündeyken daha sonra yukan. onmz-

jnna doru
çkt. Oradan Mircea’nn srtna ve kalçalarna indi

Onun da elleri kalçalarmda dolayor, scak dili dudaklanmn
jrasnda gidip geliyordu ve sonunda geis uyand.

Bu, basit bir kibritin alevi ile enlik ateinin arasndaki fark

pbndi. .Âdeta acyla inleyerek iç geçirdim ve onu kendime çektim

Artk öpülerimin içinde ate vard, vücutlarmzda dolayordu.

Tahmin edebileceimden çok daha iyiydi; sert, scak ve ateli.

Güçlü kollar beni çevirdi ve duvara yaslad. O andan itibaren

ötmen vücutlarmzla ve açlkla birbirimize saldrdk. Belimi

çevreleyen kolu sertleti, bacaklar bacaklarm için yer açmaya

çalkyordu. Kalçalarm scak, erkeksi sertliine doru kaldrmak

stiyordu. Onu içimde hissetmek için vücudumu edim. Biraz

«w gördüüm kz gibi etraftakileri va da umutsuzca çkardm
*sleri umursamaz bir haldeydim Beni âdeta yok etmekle tehdit

«den bir arzuyla onu istiyordum.

Sonunda öpümemiz benim nefes alma ihtiyacmla bölündü,

^uklanmaya çalrken bam Mircea’nn gösüne yasladm.

^ kokusu her zamanki gibi beni ona çekiyordu. Sanki akam
^“finin altnda uzanan orman görebiliyor ve hissedebiliyor-

'““J'ücudunun scakln içime çektim ve kendimi çok zayf

®en‘ ayakta tutan tek ey onun gücüydü.
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. Birkaç dakika sonra Mircea da kendini geri çe |< tj b

f prm gibiydi- "Sanrm çok ilginç yeteneklerin var, küçük
*

Verebileceim herhangi bir cevabn tehlikeli
olabil*

düünürken birden üzerindeki giysileri fark ettim Tiyat|J
giysileri de oldukça etkileyiciydi ancak bunlar biraz dahaLr
hvd. üzerinde neredeyse bir pelerin saylabilecek kadar

„* *'

koyu krmz bir ceket vard. Ceketin omuzlarnda altm ile^
yer alyordu, içindeyse kamir gibi görünen yumuack bir^
matan yaplm takm vard. Kuma gösündeki,

belindekij
kalçalarndaki tüm kaslar ortaya çkarabilecek kadar inceydi]

Tahminimce, RomanyalIlarn geleneksel asilzade kyafj
rinden birini giymiti, bu tuhaf bir ekilde ona çok yaknv
Fakat bunu modaya uygun olsun diye giydiinden üpheliydi* I

Mircea genellikle üzerine kalp gibi oturan, usta terzilerin elind* I

çkma sade kyafetler tercih ederdi. Görünen o d by#g*$n^
bir anlam vard, eskiden tiyatroya giderken giydii fcyafetfgJ

karlk soyunu simgeleyen bir giysi. Ceketindeki ejderhalan*!

redeyse görülmeyecek kadar effaft. Yine de vampir bak.lanni
I

bu tip aynntlan kolaylkla fark edebileceini biliyordum; bj
belki de aile sembolleriyle ilgiliydi.

Tüm bu kostümünü beline asl olan mücevherlerle süslü

bir klç tamamlyordu. Klcn üzerindeki altn ve cilal yaku
hafifmum nda oldukça ar ve eski bir görüntü sergiliyo

Belki de bu Haçl Seferleri nden kalma bir klçt. Mircea
ce silah tadna hiç ahit olmamtm; usta bir vampir için

süah gereksiz bir ayrntyd. Bu beni artmt.
“Silahlsn!"

Bu durumda kesinlikle!” Arkama geçti ve beni salona
Ç*

. kolu belimi skca kavrad ve kendine doru ba:
Dmuzlarm öperken benimkilerden uzun olan saçlan
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^vordu-
Ancak hedefi buram deildi. Kolumu yukan^

\,jrd ve yumuM b»r hareketiyle dileri tenime batt.

*
Tam olarak kolumun üstündeki damardayd, ama beslen-

^rdu.
Derimi delmemi olsa da enerjimin çekildiini his-

^yorduin, eminim son derece inandnc bir sahneydi. Ayn,

nind»
kulama fsldayabilmek için son derece mükemmel

^pozisyon
oluturmutu. Sesi alçak ve tehlikeliydi. "Beni ilgi-

^dren sensin. nsan olduunu söylüyorsun ama öyle deilsin

Yi çok aptalsn- ya da göründüünden daha fazlas. Seni bu

itct
buraya getiren acü i ne?"

Geis,
Mircea'nm yanaklarma üfledii nefesindeki ipeks

scakln tadn çkaryordu. Vücudumu, neredeyse nefes ala-

mayacam kadar tatl bir erime duygusuyla kaplamt. Ona

ne diyebilirdim ki? Bir sorun olmalyd, aksi takdirde burada

olmazdm. Ancak sorunun ne olduunu henüz bilmiyordum.

Kald ki içinde bulunduum gülünç halde herhangi bir soruna

müdahale etmem mümkün deildi. Ciddi bir ekilde, gücümün

«yaptnn farknda olmadn düünmeye balamtm.

‘Oyunumu mahvettin," diye kulama fsldad Mircea. “Seni

düünmeden duramyorum. Tek görebildiim benim için serilen

oharika vücut... locamda... arabamda... ve yatamda..."

Yüzünü görebileceim ekilde beni kendine çevirdi ve azyla
^fln" kapad. Öpüü ayn zamanda hem sert hem de yumuakt;
beni uursuz bir zevkle bomakla tehdit ediyordu . Odadaki her-
kesle savasam bile bu kadar kendimi kaybetmezdim.

Mircea sonunda yanaklar krmz bir ekilde geri çekildi.

^en 5303 bu kadar çok dokunmak istiyorum?" Sesi birden
SeTt*e?tl ‘ Bana ne yaptn böyle?"

nra Yaklatm hissettim. "Sana yardm etmek için bu-
^Yun. Tehlikedesin."
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Parmaklan yüzümün kvrmlarnda dolat. Sanki *>„

knlgan bir eve dokunuyormuçasma yava hareket edj^l
Dudaklarm slattm ve Mircea’nn gözleri dudaklarm T^la k*y\ I
Dudaklanm

'Bunu görebiliyorum."

'Mircea! Ben ciddiyim!"

“Demek birbirimize ismimizle hitap etme seviyes i nt .

dik. Güzel, fonnaliteden hiç holanmam.” O konumaya 1!
^

I
ettikçe ve ondan uzak durduum her an geis canm

\ J
^ I

devam ediyordu. Ellerimin altndaki omuzlarnn ve kalça| a I
arasndaki erkekliinin gücünü hissedebiliyordum vU( J(j

^
]

ona doru ememek için kendimi zorlukla kontrol ediyor I
almas için sessiz dualar ediyordum. “Sen benimkini bildj^J I
göre acaba ben de senin ismini örenebilir miyim?” I

Neredeyse adm söylüyordum, o kadar ileri gitmitim
Soo I

anda sanki bir ey beni uyard, dilimi srdm
Ao I

aklm bama getirmiti, vals müziini ve konuma uultular 1
tekrar duymaya balamtm.

Etrafma bakndm, ancak orkestrann arkasnda görebildi. I
im tek ey titrek mum alevleriyle çevrelenen karanlkt YiksH ]
tavan karanln içinde kayboluyordu. Hemen yanmzdaki ,la 1
vampir beslenmelerini henüz bitirmiti, genç kadn am,

, bir I
ekilde hâlâ hayattayd. Erkek vampir ona içmesi için bir evler I
verdi ve genç kadn itiraz etmeden kabul etti. çinde bulundua 1
ruh haliyle herhalde çatdan balklama atlamasn, bile istesem I
bunu yapabilirdi.

m bu karmaann içinde bir yerde düzeltmem gereken bir

rd. Benim ona konsantre olup ne olduunu bulmam
8 yordu. u kadn olabilir... tiyatroda seninle birlikte olan I

Kadndan bahsediyorum... hedef o olabilir,” dedim Mircea va. 0
a 011 Her ne kadar ikisini bir arada tutma fikri mantkl I
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usta bir vampir onlara saldrd*,
takdirde ne

rflsfU*’ . _ * yapaça

-

bii^y
ordu

P

Kovu ka»
anndan br 11,11681 0,duk<* olduum bu h

^.e havaya kalkt. “Bunu sana neden söyleyeyim ki?_
bUy0rUm BU ^ "*** **k

olmaya

"Lorum. E" »*"dan ™ bir büyücü. ö*,,ikle*
V^dunu bu kadar az örten eyler giyiyorken -

Pam>aklann ,

ptda dolatrd. “Her karlamamzda ürerinde çok daha az

oluyor-
Tarzn takdir ediyorum." Kelimeleri hafifti ancak

fimdeki baklar
çok güçlüydü. “Ancak her ne olursa olsun,

Augusta ya
herhangi bir ekilde zarar gelmesi pek de ho olmaz!"

•0 halde buna engel olmama yardm et!"

•Sen zaten bunu önlemek için burada deil misin? Ne de

glsabizi
zehirleyen bir adamn hayatn kurtardn "

“Sizi baka birisi zehirledi. O, ieyi sizden geri almaya ça-

lyordu!"

*... ve sen hâlâ bana adm söylemiyorsun! Yine de sana gü-

venmemi istiyorsun!"

‘Eer benim bir düman olduumu düünüyorsan beni neden

kurtardn? Neden Dmitri’nin beni öldürmesine izin vermedin?"

Mircea’nn az yrtc bir ifadeyle kvrld. “Güç gösterisi

genellikle bu tip durumlarda oldukça ie yarar ve söz konusu

adam umurumda deil. Dmitri’nin zevkleri herkes tarafndan

bilinir ve ben onlan... hiç ho bulmuyorum. Onu ödülünden

mahrum brakmak son derece keyifliydi." Eli srtmda dolat ve

dokunuuyla omurgam âdeta eridi. “imdi sana gelelim, küçük

ad Bana burada ne iin olduunu söyleyeceksin Aynca iki

*** °nce tiyatroda olan o ilginç olaylar da açklayacaksn



Üzerinde Antik Romallarn kyafetlerinden biri bulunan bir

vampirin yannda durduk. "Augusta’n kendisini oldukça popüler
yapt,* dedi.

O benim Augusta m deil," diye mrldand Mircea incinmi
rla ve vampir bu cevabn üzerine gülmeve balad Kah-

l
n‘ng, Mçlan

- ayn, berbere gitmi gibi görünmesine
n oluyordu. Ancak kahkahas yüzüne bambaka bir ifade 1

«

lrm,§* ^ki tonlanndaki gözlerine âdeta buyulu bir hava

Güldüü zaman oldukça yakkl bir görüntüsü oluyordu.
,

Ama o öyle demiyor.*

I KARF.N CHANCE

4* de çok ^ bildiiniz, gibi Saym Konsül, ha*

p eilimlidir ... ve bir o kadar da öfkeye
-

**.(&&** tutkulu °l,nlar ' ,yt "Her „e kadar

bun. de«er
oüuüar d.. Tutkulu k*l,nU,xU„ «fc

^fc.MUünü.nM.1
?-

•Oldukça iyi- Neden daha önce sormadnz merak ediyo-

rum-

•Sizin
haberleriniz aklmdaki her eyi bir anda uçuruverdi.”

*Ona da böyle iletmemi ister misiniz?"

Bu soru yeniden kahkahalara neden olmutu. “Eer bir sava

pasn istiyorsanz, dostum!" Vampir bana pek bakmamt,

bunun parti attrmas görünümümden kaynaklandn düün-

mütüm Ancak gözleri birden benim olduum tarafa kayd. “Peki

ya bu kini? Yoksa nefis sarnlardan bir koleksiyon yapmaya m
(ajladnu, Mircea?"

Konsül bana gülümsedi ancak gözlerinde bu gülümseme-

nin izleri yoktu. Mircea’nn kolumu skmas gerilmeme neden

olmutu. ‘Misafir getirmemize izin yok mu, Konsül?"

‘Misafir, tabii ki evet. Bizden biri ya da insan olduklar sü-

rece...*

Parmayla çenemi kaldrd. Gözlerindeki ifade deimiti,

neeli maskesinin altndaki katili görebiliyordum. “Çok güzel.

Bir o kadar da güçlü. Tabii ki onun davranlarndan sorumlu

olacaksnz.”

Mircea hafif bir hareketle vampiri selamlad ve Konsül ya-

nmzdan ayr,ldi- "Burada büyücülerden pek holanmyorlar

dedim zayf bir ses tonuyla.

4leri kartrabilirler. nsanlarmz için farkl önlemler

alnmai,.-

. 178 .
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-övlevse kalmam» itin vermesine ardm

-Onu keyif» birannda yakaladn. Yakn birsunandaA^J
birlikte onun için bir sonnu hallettik."

-Herhangi bir sorun çkarmay planlamyorum ,

" diy*^
karlk eitlim. Dudaklan öyle bir ekil ald d yeniden^

etmek zorunda kaldm. "Söz veriyorum!"

‘Neden buna inanamyorum acaba? Büyük ihtimalle
Und#i

kaynaklanabilir lk karlamamzda neredeyse zehirleniyordu»

kincisindeyse bir düellonun kysndan döndüm." Yüzündeki -

lümseme ifadesi daha da geniledi. "Neyse ki belay dert etme®.

Konsül ün de dedii gibi, eer ödülüne deiyorsa."

Buna ne diyeceimi bilemediim için bir süre daha kadm
seyrettik. Ne yaptklarn hâlâ anlayabilmi deildim. Esmer

bol dantelli, donuk mavi bir elbise giymiti. Augusta nnmerin-° u/rna.
.

deyse omuzlarn açkta brakan, altn nak ilemeli, inv

uinuyor olabtf
rengi muhteem bir elbise vard. Ondan hola_^H|H^
dim ancak hiç üphe yok ki nasl giyinmesi gerektiini çok $
biliyordu. Bir an için elbiselerin etekleri görüümü kapat nurdu,
sonra aniden ortalarnda ne olduunu gördüm.

"Ah. hayr! Kaçmaya çalyor!" Augusta nn sesi salon* I

kahkahalar eliinde çnlad. Gözleri büyümü olan çplak bir

yaratk, ellerinin ve dizlerinin üzerinde çembenn ortasndan hana
’

doru ilerlemeye çalyor, arkasnda kanl izler brakyordu. Bu
damlacklar, koyu yeil zemine karn siyah ve yal görünuyt»» I

iard Bana ulaamadan bir ey onu geri çekti w yaratk srtüstü 1
yere dütü.

Augusta nm ona doru yürümesiyle birlikte, elinde dier
ucu adamn boynuna bal olan bir tasma olduunu gördüm.
Adan korku içinde titrerken Augusta yunma geldi. "Ayaa kalkT I

ür verdikten sonra onu tasmasndan yukan doru (.ekti i

t .han< p

>wh. yu*" « <**«w* h»„ *^ ,lyaK

»«* *6rebnd,m *** ,c,yi
* yj?

„.,k bir Haldeydi »m. ben bu aarluk „yah
’

önlen birkaç def. kâbu.,lann,da bde

. Jl.m fcilHudim VP flHam krt».

»• .-nmaa hile görmütü,

diye fsldadm ve adam bo gözlerle bana bakt.

-Sorun ne?* diye sordu esmer vampir. "Kadnlarla oyna-

ktan
holandn sanyordum!"

•Bence o daha çok zavall.lan tercih ediyor." diyen Augusta.

^klanyte adamn gösünü geride krmz izler brakacak kadar

b«r ekilde çizdi. “Demek sana Kanndeen diyorlar, öyle

^Seninle iim bittiinde bu ad gerçekten hak edeceksin!"

•jadc!

Adam kendisini hançer gibi trnaklardan korumak için iki

(küm oldu. Adamn srtn gördüüm an nefesim kesilmiti,

irns parçalar halinde sarkacak kadar yrtlmt Mircea da ayn

jji f»rk etmiti. “Eer dinlenmesine izin vermezsen ölecek ve

tüm elencen son bulacak. Augusta." dedi kibar bir ekilde

Güldü ve, "Ah, sanmyorum." diye karlk verdi srar bek-

inen bir ifadeyle.

Mircea kalarm çatt ve adamn yanna diz çöktü. Sadece

bir dakika bakmas yeterli oldu. “Bu çlgn adam bizden biri mi

.npön?" diye sordu üpheyle.

Augusta omuz silkti. “im bittiinde ondan kurtulacam
?a da istersen, sana verdii tüm skntlara karlk bunu sen de
1P*blrsn. Ama önce beklemen gerekiyor.* Neredeyse yumuak
hareketle Jack in yüzünü okad ve adam acyla inledi. Birden

!tt^rriln k*Uan*ay*« birlikte Augusta nn uzun trnaklarndan
k a<*amn sa gözünü çizdiini fark ettim. ‘te bu çok ho-^ Pdiyor. Çok tatl çlklar atyor!’

• 180 . • 181 •



Mirce* *e«w bir yalvarl* pantolonun, tutunan
i(t

v

stvnld ve Augusta kurbann yeniden çemberin ortaa,nn
**

çekti. Duygularm belli etmemek için sava verirken

döndü. ‘Onun kim olduunu nereden bildin? Augusü,
0|1
7?1

defa bu gece ortaya çkard.

•Baz dedikodular duymutum," diyebildim
güçlükle L

kunduktan sonra. “Onu nasl buldunuz?"

-0 bizi buldu. Biz haka birisim aryorduk." Esmer dii V;tnp| .

topudunu adamn kasldan arasna koyup ayayla çinemesi* I
birtikte Jack birçlk att ve ben hzla bam baka yöne çevirdim I

"Bir kez pes ettikten sonra Augusta ondan çabuk sklacaktr • |

Bir yorum yapmadm. Çok geçmeden zaten hasta ruhlu olan I*

zihnin pes etmesinin çok güç olacan öreneceklerdi

Birden dikkatim Jack’ten kayp iki hayalet görüntüsü üzeri* 1

younlat. Kalabalk tarafndan fark edilmeden çenjhtnn i<

*

dolayorlard. Hayaletlerden birisi daha öncedp de gor

olduum ekilsiz yaratkken dieri Myra'yd.

Dondum. Çemberin dier ucunda, bamn en büyük belas tüm

ihtiamyla dikilmekteydi. Daha önceki karlamamzda da ha-

yalet formunda olduu için Myra'y tanmak çok kolay olmuta.

Gözlerime inanamyorum, özellikle de onu bçaklam olmama

ramen son derece salkl göründüü için. Öncesinde hiç frça-

lamad dank saçlar imdi taranmt ve âdeta parlyord&j I

üzü solgundu ancak yine de birkaç kilo alm gibi görunuvordu.
jNasl olmutu da bu kadar çabuk iyileebilmi,

?

“Burada ne aryorsun?" diye sordum.

Mircea onunla konutuumu sand. “Augusta’y görmek is-

temitin. te burada, gayet salkl ve neeli."

I Mt«y
VÜWl,M'k '

~ Z
“lorfu.

W°*Unyl* brni 4k*Üreb"»<Vti.

'aklimi» °lm‘ ,n *'relllrd ' W-n.il Km ^ttilmrdiV

,• Hn*r vampirin
y.n,nd. duny.,, v. b.„, y.kl,,mwdu

u \U
gusta’n

n.n .rai bir çocuunk, kadar tath ve

tonuma— ® * yoksa esmer vampnn bedeni

ferime kar bir kalkan oluturduu ,çi„ m yapt>4tn<Un

deildim Ne olur ne olmaz diye kolumu Mircea nn pete-

inin altndan kurtardm ama Mircea bileimi tekrar yakabd,

-Koluna oldukça tatl bir tak takmsn ama Augusta ya

ölümcül
herhangi bir ey göndermeni pek tavsiye etmem. Ona

aldracak kadar aptal olanlara neler yapabildiim görüyorsun
*

Onu görmezden geldim. “Hangi hata?“

•Ah, unutmuum. Sen eitilmemitin, deil mi? Ne kadar

«nt* dedi Myra yumuak bir ses tonuyla.

Bu tekdüze ses tonu gerçekten de sinirlerimi ayaa kaldr-

naya balamt. “Bu bir oyun deil, Myra."

"Deil,“ diye onaylad. "Bu bir müsabaka, oldukça yüksek

bahisler üzerine yaplan. En yüksei diyebiliriz."

"Bu ne anlama geliyor?"

Mircea gözlerimin hizasn takip etti ve tabii ki hiçbir ey
göremedi. “Kiminle konuuyorsun sen?"

Senin Pythia olmak için uygun olmadn anlamna geli-

Neredeyse beyaz saylabilecek donuk mavi gözlerini benden

tyrmad. Kendi bedeninde olduu zamanlarda gözlerinin bu

^onuk olduunu sanmyordum. Ancak u an son derece

Bölünüyorlard. “Agnes seni bu görev için atadnda
'ferece yah ve dengesizdi. Eer karan her zamanki süreçten

^ ^ olsayd ona kahkahalarla gülerlerdi. Ama o tüm bunlan
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atlad, öyle deil mi? Herksin arkasndan i çevirdi Vp b,n
. I

yldr ileyen sistemin içine etti. Ben de durumu düzdt^'’*

buradaym."

“Beni öldürerek mi?

“O kadar basit deil Sana küçük bir ders vereyim
,|k

son dersini. Zaman çizelgesi içinde yolculuk eden herhang, £
varlk geçmiiyle tanmlanr. O geçmii yok eder ya da

rirsen o varl yeniden tanmlam olursun.' Gülümsedi

bu hiç de sevimli bir gülümseme deildi Ta da onu tamam»

yok etmek için..."

“Bunu zaten biliyorum." Anlamadm neden burada
ba

zaman diliminde olduuydu.

Augusta, Jack'i vampire dönütürdüüne göre 1880>rp g»
dönmütüm. Myra geçmiimi deitirmek istiyorsa bira/ tad

eski bir tarihe gitmiti. "Nereye varmak istiyorsun

‘Burada neler oluyor?" diye sordu Mircea Bir yandan d
ne kaçrdn anlamak için etrafndaki vampirlere baknyordu.

"Nereye varmak istiyorsun?" Myra bem taklit etti *Taa-

nm, sen bir budalasn. Senden daha hzl anlayan bnnc sni

örencileri tanyorum!"

Mircea ya dönünce gerildim. Yüzündeki ifadeden hiç hoç-

lanmamtm. “Madem beni öldürmek istiyorsun, neden on

saldryorsun?"

Hâlâ etla ve tepld olayn anlamyorsun, deil m J Senin

»Çin kelime kelime açklayaym. Mircea neredeyse tum haya*

ttn boyunca seni korudu. Neden Antonio hiç kendim kavbedip

de seni öldürmedi sanyorsun? Neden sen kaçtktan sonra geri

geldiinde kollarn açp seni yeniden kabul etti? Eer Mircea

r KAREN CHANO

Ulk.ru- onun koron»,, k.lk„ Bo d,

^ulini «Inudnn ç<* <>nc* ölmm .nUmn, »k, -

‘^n," bmun «kn..nd^, briir»,

^ Ud-r bcUnnunu» «bi irkildi o d~
,k,mn„

ZniP*P
rCTtl'r' *Umu*rn •“*» i» rfUtuo,

Donuk, norrdry*' bol.nm olu, *ki|

>«.«*>" a»*** ç-k.,w^ lur k;r

rrngm .d,. Kodundaki soye doh** l»luy«rdum

^ olanlann farknda deildi Belki de suratm
söyledikleri

^jden buruturduumu sanyordu

•Agnes da m senin için bir soruna dönütü?* Myra nn b-

Tjpob Mircea’nm arabn zehirleyen kadn olduunu düünü-

rtfljum.
Nasl bu kadar çabuk iyileebilmi olmasn anlamasam

^ündi burada olmay baardna göre o gece orada da ola-

jjinl. Kulland zehrin Agnes’ öldürenle ayn olup olmadm

4 bilmiyordum. Ancak yöntemlerin benzerlii oldukça ilginçti

*0ou bu yüzden mi öldürdün?"

Myra gerçekten de elenceli bir ey söylemiim gibi kahkaha

an. ‘Bu kurallara kar bir ey, yoksa bilmiyor muydun0 ’ diye

sordu ve birden esmer vampirin bedeni içinde kayboldu.

Mircea kollarm kavrad. “Sen aklm m kaçrdn?’ diyerek

bem sarst.

"Esmer vampir," diyebildim. Baka bir ey söyleyememitim

Çünkü Myra’nn içine girdii esmer vampir hzla Miroea'ya doru

Ben daha gözlerimi larpamadan Mircea onu boynundan

!Üalad ve kendinden uzak tutmay baard. Kadn iki büklüm

savamaya çalt ancak Mircea ya uzanabilecek kadar

^deildi. Görünen o ki Myra için her vampir aynyd. Es-

pirin Mircea ’yla karlatrldnda hr çocuktan farksz

ve onu kolaylkla yok edebileceini anlamyordu. Ama
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çabuk örendi# bir gerçekli. Bir dakika göçmeden Myr; k

içinden çkt ve kalabaln arasnda kayboldu

Esmer vampir yere kapakland ve neredeyse ackl
|)lr

af dilemeye balad. Mircea ya döndüm ve, “O ele
Keçjri|

ne yaptn bilmiyordu," dedim.

Mircea histerik vampiri yerden kaldrd ve vampirin

üzerinden bana dönüp, "Vampirler ele geçirilemez!'
diy,. ka

verdi. Yüzü öfkeden kararmaya balamt.

Aklma Casanova geldi ancak anlatmamay tercih ettim

varlk tarafndan ele geçirilemez," diyerek onu onayladm |J
yandan da gözlerimle kalabal inceliyordum.

Ben de daha önce usta bir vampirin bedenine gjm,
Aradaki fark, benim bunu yanllkla yapm olmamd

( ;Unj

farknda deildim ve neredeyse korkudan ölecektim. Bu ()na v]
çok iyi gelmemiti. Ama görünen o d Myra bu ii oldukça •

beceriyordu ve oda, seçebilecei saysz vampirle doluydu.
|

"Orada ne var?" diye sordu Mircea, sonra hçkrmakta oü,
esmer vampiri Augusta'ya -sanrm kendi ustasna- doru itti*

kalabal gözden geçirmeye balad. Hareketli siyah gözler
etraftaki yüzleri âdeta taryordu ancak bunun ne yazk ki h
faydas yoktu.

Sorusuna cevap vermem gerekmedi. Çünkü krem rengi dr-
j

Urtanl, elbisesiyle neredeyse Versaydan çrkrp gelmi gib, gomarJ
brr kedin kaiababfcn içinden bize do^ru firiad. Bekleri,«m, ph
rcea ya doru bir hareket yapamadan sarho gibi etrafta do*

maya balad ve o srada kaçmaya çalan Jack e takld k» ,

*e y*re dU5tU ve AuSusta onu tasmasndan çekip u/akl- I

tana kadar Jackle birlikte yerde debelendiler

„nlr yerden
kalkamad, titriyor, ha,, uta

,

I
*w“y‘ ç*b,lv' ,r'1" "***"'• <4du*„Ln:

^•kten >-<M- Hançerin,
ayaj£^üerekguçteyd. Ancak Myra binlerinin

Ljt» bunu yapma nskn, göze .nmezdim. ölmeyi hak «
ri». «*"“ bU"Un “man "eler

yapablecefcn,

|
MU„„,rk bile istemiyordum

Birkaç
vampir. dogn, merakla yaklat, Miraa „ln

hk,»uytW*
d‘m “Onlar hemen uzakla,,, yi bir a„5yapa .

^rsem buna bir son verebilirim
"

•Hayr, ev sahibi vampiri öylesine öldüremezsin."

kadn çlkçla bararak bolua âdeta pençeler atyordu,

.^•c zarar vermeyeceim Ruh onu kontrol edemeyeceim

iBar anlamaz dan çkacak. Çktnda da..."

Durdum fakat çok geç kalmtm Normalde Myra. fsltyla

söylediklerimi bu mesafeden duyamazd. Ama bir vampirin be-

deninde olduu için onun duyma yeteneine de sahip olmutu,

üdn ban kaldrd ve sntma ile yüz ekitme aras bir ifadey le

tuna gülümsedi, ardndan yere yld. Ona yardmc olmaya
çalan kadnlardan birisi aniden titredi ve kalabala dald, çü-

pna hareket etmeye balad. çinde davetsiz bir misafir olduu
laphesizdi! Kahretsin, buna bir son vermeliydim!

Voi kurbannn kim olduunu bulmak için kalabala baktm,
hm onu fark ettiim srada, o daha genç bir vampirin kollarnda
Md Myra benimle âdeta saklambaç oynuyordu. Mvra'nn

umut ederek Mircea ya, “Kadnlara dikkat et!" dedim.

^ bir olaslkla erkeklerin bedenini ele geçirmekten benim

^
Ranmyordu. Ve Mircea nn etrafnda sadece kadnlar

er Myra beni duyduysa ve erkek bedenleri ele geçirmeye
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kalk«na en anndan saldrya uramadan önce birkaç „„
elde etmi olacaktk.

Yeniden kendi aralarnda mrlt halinde konua,,
,

herhangi bir tuhaf hareket sergilemeyen vampirleri
, ar

koyuldum Aslnda geçen her dakika, vampirlerin
merakla

b

salonuna dolumasna neden oluyordu. Böylece Myra
'

nn 0

oynayabilecei daha fazla kurban birikiyordu.

Korku srtmdaki tüyleri diken diken etmiti Görebild

tek ey her an birilerinin kanamasn ya da ölmesini belde*

suratlard. Canl yeil tonlarda bir takm giyen bir erkek vara

birden yere yld. Hemen sonrasnda ayaa kalkt ve di^

koyu cildine inat bir beyazlkla ortaya çktktan sonra çetnb

doru yürümeye balad. Tam o srada Augusta'nn yüzündeki bir
I

ifadeyi yakaladm, mavi gözleri nefretle kslmt. Genç v I
sadece bir artmacayd.

Mircea’y kolundan yakaladm ve, "O deil! Aug

içinde!" diye bardm.

Kalabaln içinde bir mrlt dolat, herkes bir eylerin ten

gittiinin farkndayd. Ama kimse müdahele etmek istemiyoj

Buras Avrupa'yd, hem Mircea hem de Augusta Kuzey Am

Senatosu nun üyeleriydi. Yani birbirlerini öldürmek istiyor!

bu onlann sorunuydu. Kimse yardmc olmak ya da engell«

için parman dahi kprdatmayacakt.

“Onu öldüremezsin," dedim panik bir halde Sadece odu

engellemek için bir eyler yap." Myra’nn dar çkp benia

yüzlemesi için bir eyler yapmas gerekiyordu. Augusta etra

aydnlatan, giysi asks büyüklüündeki dev, demir amdanla
bnn kapt. Onu âdeta bir kât kadar hafifmi gibi kald

te o an planmdaki hatay fark ettim. Augusta bir Senato uyfl

olduuna göre, birinci seviye usta bir vampirdi.

Ayn .

gibi

A
u*usta biw doru geldi, üzerinde mumlar otan amdan,

ve Mircea beni dier tarafa doru itti. Bizi

1 ^ hemen geri döndü, amdan, âdeta uzun bir lahçm »b,

^n.yordu.
Kvlcmlar etrafa saçld ve kalabalk panik hakta

almaya
balad. Vampirler ateten oldukça korkarlard ve

^usta nn amdan savurma ekliyle bililerine zarar verme

|

** meeleriydi. Herkes kapya doru komaya balamt

Augusta amdan bir kez daha savurdu. Mircea kurnazlkla

k saklndan da kurtuldu Ancak tam o srada kalabaln için-

in karanlk bir figür üzerine atld. Mircea onu fark etmemi

* |aak tam yanna saplanmt. Çlk attm ve Dmitn ban
kaldrdnda souk baklaryla göz göze geldim. Birden baklar

"

L gösünden kalbini ikiye ayracak kadar mükemmel bir

r ile akan kan gördüm. Klcn sap Mircea nn elindeydi.

Dntri akn gözlerle yere dütü ve vahice titremeye balad.

Mircea tek dizinin üstüne çökmütü, bir eliyle de yan tara-

ln tutuyordu. Yarasnn kötü olduunu biliyordum. Mircea nn

tac metaldi. Bu da Dmitri'nin er geç iyileebilecei anlamna

Klordu. Ancak Mircea’mn yanndan çkard kazk tahtayd,

to» gördüüm an dünyam bama ykld. Kendi kendime, kazk

gelmi dahi olsa, bunun birinci seviye usta bir vampiri

irmeyeceini söylemeye çalyordum. Ancak Augusta iini

bhrmek için etrafnda dolanrken bu hiç de kolay olmuyordu.

Mircea nn yere dümesiyle birlikte sahip olduu özelliklere

I Rkrarak biran için saldrya son vermiti. Hzla kendine geldi

dtri nin vücudundaki kanl klc çkarmak için öne atld

öndü ve güldü. "Bu ii benim için zorlatranayacaksn
* detil mi?"
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Mirce* y* geri döndü ve ben bir an için bi|«,
t

dim. Augustay öldürmek, zaman, dramatik bir
U *

rebilirdi ancak Mircea nm ölmesine izin vermek de
*

geliyordu. Mircea'ntn yanndan kann süzülmesini
,|,.

r

^
durduracak gücüm olmadn düünürken daha önce h

^
dar korkmadm fark ettim. Onun ölümünü seyretme; ^

I )

Hançerlerim bilekliimden frlad ve doruca Augusta^P
Vampir hz sayesinde amdan tam zamannda bir kalk

***

kullanmay baard ancak bu srada bir mumun üzerine d
^

neden oldu. Mum yere yuvarlanmadan önce omzuna

ve dantelin alev almasna neden olmutu. Küçük bir kj
çkarabilecei kadar bir ate vard. Bir insan panik yapn

bu atei iki parmayla rahatlkla söndürebilirdi. Ancak a

çlklar atmaya ve kendini oradan oraya atmaya balad

Görünen o ki, atein korkusu Myra'nn kontrolünü
i

bilecei kadar etkiliydi. Çünkü Augusta saldrr taman

mutu. Mircea mendiliyle atei söndürebilmek için onu tut

çalt ama Augusta onu dinlemiyordu bile. Jack'in kanna ba^

yere yuvarland, beni de beraberinde düürmemesi için son indi

kenara zpladm.

Augusta, kprdama!” diye bard Mircea ancak Augusta I

onu dinlemiyordu. Alevleri söndürmenin yerine sürekli s,a sok

hareket etmesi alevlerin daha çok oksijen almasna ve a

neden olmutu. Küçük bir ate uzun buklelerinden birine sa

Artk Augusta’nn çlklar korkunç bir hal almt. Kafa

bukleli peruu frlatp att. Bu da kafasnn o kadar çabuk naal

alev alabildiini daha iyi açklyordu. Altn sars saçlarn yan*
|

takmayd ve büyük olaslkla insan saçndan yaplmt.

Myra artk onu daha fazla kontrol edemedii için genvi tek

edercesine Augusta’mn bedeninden çkt. Kollarm kaldrdm*

^ Augusta'ya
yönelmekte olan hançerlerime bafcr

I \ o deil- Myra’ya saldrn!” Ya beni duymadlar ya

I

* H
|*nrTii

dinlemeyecek kadar çok eleniyorlard

olaD ruh daha mantkl hareket etti. Zay,f bir rüz-

doru uçtu ama Myra arkaya doru sendeledi.

n,ava
bata*- Sanlktan donakaldm bir dakikann

ruhun onun enerjisini çaldn fark ettim. Ruh

jg hemen
arkasnda o kadar parlak bir ekilde belirdi

bir ldan içine bakyor gibi hissettim

b

üojerimi
krptrdm, yeniden baktmdaysa gitmiti. Myra

üzerine dütü, neredeyse görünmez olmutu, daha

burada kalabümesini salayacak olan enerji gitmiti,

^elj mavi gözlerini bana çevirdi. “Bunun bir önemi yok. Onu

* »man koruyamazsn," dedi ve gitti.

Augusta ayaa kalkp Mirceay suçlayarak çlklar atmaya

smt. Pelerini ona uzattm, o da alevleri iyice söndürmek

jpn Augustay sard. te tam bu srada gücümün geri gelmeye

haladn hissettim.

Hâli sava veren vampiri güçlükle tutmaya çalrken bana

kodu ve, ‘Söyler misin küçük cad... Bela yaratmaya çalt-

nd neler oluyor?"

Ayn anda hem bam dönüyor hem de midem bulanyordu.

to$meye baladm hissediyordum. Mac’in karyolasna âdeta

Uâiuna daldm. Billy Joe ba ucumda tek kiilik bir kât oyunu

“Benden pas," dedim halsiz bir ekilde ve bayldm.
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6. Bölüm

J^yanm M* boyuna, banyodaki ponelen lavaboya tutunup

rlku
durmaya çaltm. Güç akp gittikten sonra perian b.r

1^ ohyordum. Bam o kadar iddetli bir ekilde aryordu

brtkisi
mideme vuruyordu. Neyse ki Mac kontrol etmek için

jauma uraynca beni yemyeil ve titrer bir halde bulmutu,

ün ekerimin dümü olduunu sanarak yanma yiyecek bir

^brakmt. Keke her ey bu kadar basit olsayd.

Billy rahat bir ekilde uzanabilmem için karyolann dier

anma geçti. "Casanova’y gördün mü?" diye sordum güçlükle.

Kurumu boazm slatmas için Mac’in biralarndan birini al-

ntm ancak alkolün mideme inmesiyle birlikte kendimi yeniden

berbat halde buldum. Sinirle ieyi bir kenara braktm.

‘Evet. Ama Chavez firari. Belki de Dante'deki büyücüler

Herini bitirene kadar bir yerlerde dinleniyordur. Bilmiyorum.

AmaCasanova oraya gelir gelmez eyalar saklayacan söyledi.’

°w bamla onayladm. Eer Chavez i yerinin büyücüler tara-

Wan ele geçirildiini fark edecek kadar zekiyse, ona verdiim

‘fyjlann güvende olduunu varsayabilirdim

B'lly kartlan kartrmaya devam ederken bana döndü. Ta-
*ak mwn?" diye sordu. Zorlanmad ya da gösteri yapmak
*nnedii sürece bir eyleri kaldrmazd ancak etkilenemeyecek
”d*r halsizdim.
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Neyi yapacak mym?' Srtüstü uzanp midenu k llS||1

herhangi bir gerekçe olmad# konusunda ikna etmey,.

Sorunun ne olduunu anlamyordum. Daha önce de ?4rJ
yolculuk yapmtm ama geri döndüümde kendimi hiç

k

kötü hissetmemitim.

‘Koruma kalkann tamir ettirecek misin?”

akn bir ekilde ona baktm. Bunu tamamen
unutn, 1

tum Be köeli yldzm Dmitri gibi bir soruna kar 0u
ie yarayabilirdi, daha önce benimle birlikte zamanda yol

yapabildiini de kantlamt. Ne yazk d onu tamir etine n?J
göze alamazdm. "Tabii ya, böylelikle güce bir güzel borç|an-

olaym, deil mi?"

"Bana sorarsan daha çok o sana borçlu gibi Ne de olsa , mua
istedii gibi hareket ediyorsun. Sana kalsa bir yere gitmeyi «
tediin yok."

“Ama gücün olaylar bu ekilde deerlendirdiin, hiç

myorum."

Billy ruhani bir sigarann dumann halkalar halinde

duman halkas tavana kadar yükselip gözden kayboldu Bir Ne-

ona, neden ruhani sigaralar içebilmesine karn ruhani iç
1

tercih etmediini sormutum. Böylelikle beni saysz utanç v

durumdan ve mzmzlanmalarndan kurtarabilirdi Bana old
srada sadece bedenine en yakn olan eylerin seninle bilil

somutlaabileceim söylemiti. Tabii ki bu, kendi enerjiJ
bir parçasyd -yani BUly aslnda kendisini içiyordu go~
o ki bu bir dereceye kadar tatmin ediciydi. Son yüzme de:

•Id. srada yaknlarda bir kadeh viskinin olmay, çok s

Neden bu güçten bir insan gibi söz ediyoruz?" diye so

üünceli bir ifadeyle. "Sanki gücün uzun bir listesi var ve sanki

er bir iyilii bir gün geri ödemen için not alyor gibi k
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karen ohancr

n. PeW ya tüm bunlar doru deil**

l gibi doal bir güçtür. Tek fark, her ** y,rH
** VfT

i*
h*"*,mMi çin “n’*n «wh«

ermesi"

^.m. salladm. Teorisi artc biçimde mantkhyd, an w

*** ban. uratm bu eyin alolsz bir gU ç- oIrtla
“

tok.
^ derece bilinçli olduunu söylüyordu. Güç, onun onarc

Ahinde olmaktan holanmadmu biliyordu. Bu sadece onun

un,
urunda deildi. “Ben pek öyle düünmüyorum

-Pekâlâ, bakalm tam olarak anlam mym?" Billy iki Syah
bir çift siyah sekizli ve kupa papazndan oluan bir el kat

datt Pokerde buna 'ölü adamn eli' denirdi çünkü efsaneye

göre kumarbaz ‘Vahi Bili Hickok poker masasnda srtndan
urulduunda önünde bu el duruyordu. Hickok 1876 ylnda
mnldu, kartlan datan Billy Joe’nun ölümünden neredeyse

yirmi yl sonra. Fakat Billy poker ilmini... ve kartlarla nasl pislik

ylacan iyi bilirdi. "Peinde sayabileceinden daha fazla

idim olmasna karn kalkannn tamir edilmesini reddediyor-

sun. zinsiz yolculann görüldükleri yerde öldürüldükleri Periler

ilkesi ne girmek üzeresin ve tüm bunlar, sadece senden karln
isteyip istemeyeceini bilemediin bir güce borçlu kalmamak
için göze alnyor, öyle mi?"

Ona bakamayacak kadar yorgundum. “Bilmiyorum."

Ah, en azndan düünmü olabilmene çok sevindin,"

Neden bu konuda beni sktrp duruyorsun?"

Çünkü, güzel kumrum, unutmu olabilirsin ama seninle

r Jnlama yaptk. Ben kendi sözümü tuttum ve senden de se-

n^n tutman bekliyorum ... ölürsen bunu yapman mümkün
yacak. Tamam, bililerinin etrafnda dolap sana patronluk

^masndan holanmyorsun Kim bundan holanabilir ki?
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'•*
dl

Ama sana yeni bir haber vereyim, ölü olmak tüm J
çok daha kötü. Mac'in u kahrolas. kalkan.n,

,amjr J
«n ver. ihtiyacn ota— yok. kimseye bo,çlu '>
caksm. Ama eer bunu yaparsan ters bir durumda

e„

baaHkJ olursun." ^

H hf’ diye bezgin bir ekilde karlk verdim
Bilk

fonttayken uyuyabilme fikrinden vazgeçtim. “Peki ya
jjl

kalm meselesi yokken devreye girerse ne olacak?
Gücün Jj

tehlike olarak alglayp alglamadm henüz kontrol edemi*

Eer kalkanm ateliyorsa, kontrolü ele alacak demektir
BlrJ I

beni kandrmaya çalt bile..." Sesim yavaça alçalm, (CH
Pritkin e saldrdmda BiUy yanmzda deildi ve bu olayia^J
dalga konusu olmak istemiyordum. Neyse ki fark etmeH, J7 I

ilgilenmedi.

'Pekâlâ, bir risk alyorsun. Bahiste elindeki birkaç fi,

eyin seni kandramayaca yönünde oymuyorsun AlJJa

yatnla kumar oynayp koruma kalkanna ihtiactn olma,

düünerek yanlmandan çok daha iyi. Bunu birinci elden yaan» 1

olan benim sözümü dinle Cass, kaybedemeyecein durumlar* I
asla bahse girme!’

Mac'in dört anafastfood yiyecek grubundan -tuz. vag. >ekzr
]

ve kafein- oluan kzarm patates, hamburger ve en büyük boy

ekerli kahve takviyesiyle konumamz bolündü Yemek srasnda

Mac’e kalkanm tamir etmesine karar verdiimi söyledim. BiO
f

bana parmayla tamam iareti yapt ve ben de ona gülümsedim.

Billynin normaldeki halinden daha sinir bozucu olan tek q
herhangi bir konuda hakl olmasyd.

Pritkin geri geldiinde Mac’in ii bitmiti ve ben giyinr

dum. Kalkan hâlâ biraz orantszd çünkü estetik düzelt
-*

bekliyordu. Mac güç transferinin iyi gittiini söylemiti ama ba
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hk—'

ne de «n^ ,ü"« hiçbir^ hlv

•nc*k ° *" i,:,n '“"“n,n 'ekra,

.«bildin' iyi olurdu S.„mm M.ci„ «g***^^ Olup oin«d*m.
anlam.k için binlerin,„ hm, **,

'TL® beU«™* zorundaydm Haya„m„w
„,arzk

olur», bunun için çok da beklemem
gerekmeyecek,,

ic
gerekiyor." dedi Pritkin herhangi bir aç,klama yap.

,

an .

Kafama bir ey att ve att ey kulamda takl, kald.

*
u
kulamdan çekip aldmda, avucumun içindeki eyin br

pulsun olduunu
gördüm; aslnda birden fazla tlsmdan oluu-

^ ve krmz bir sicime balanmlard. Küçük bez kesesinin

«,B<k ya mine çiçei ya da son derece kirli bir spor çorab vard;

^* ayn kokard. Ancak ne anlama geldiklerini bilmiyordum.

*Üv« aac haç,"15 diye açklad BiUy, “kehribar ve mer-

anla kartrldnda perilerin saldrsn engelledii söylenir.

Be köeli yldz da büyük olaslkla demirden yaplmtr," diye

ekledi, pentagramaaa bakmas daha net görmesine pek

foda etmiyordu. “Görünüe göre bu çlgn macera konusunda

son derece ciddi. Onun da senin kadar çatlak olduunu düün-

meye balayacam."

Pritkin çantasndan benzer bir kolye daha çkard. Neredeyse

Noel babadan fark yoktu, sadece o yal ve sevimli elf hiç bu

tadar zalim bir görünüe sahip olmamt. Kolyeyi Mac'e frlatt

‘Cemaat kuatlyor," dedi.

15 Britanya kökenli bir tür halk inan. Üvez aacnn dallan, haç seklinde çatlp

Dnnu Nr sicim ya da kurdeleyle balanrsa çok güçlü bir tüsun elde edilecei-

ne inanlr Tlsmn, iyi ans getireceine ve kötülüklerden korunacana inan

ta. («La.)
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-Tam d* beklediim gibi," diye karlk v-erdj Ma

gelmeden önce kalkanlardan söz ediyorduk Bu, büy^
'^

shkla Mac in aklm yldzmdan uzaklatrmak
,Mt .

M|
' ^

kaynaklanmt. Bana srtt ve sa bacan iaret
.-tt, -

^
bundan söz etme frsatm olmad,' derken dizinin

her,,,., d
daki küçük bir boluu iaret ediyordu. ‘o-

"Anlamyorum,’ diye karlk verdim.

Mac’in yüzüne daha geni bir gülümseme yayld c>b

bir kât parças çkard ve onu yatan üzerine yayd~ * -Ta->UI. KifarU
Las Vegas ve çevresinin bir haritas olduunu anladm

sl(J

sararm bir haritayd, sadece belirli noktalar parlak k ,

*

iaretlenmiti. Her ne kadar Vegas ‘ta olmasa da, bana

metrosu haritasn) anmsa tm iti

'te!' diyerek, DTP kanyonuna yakn bir alan iaret «J
Mac onu bayla onaylad. “Endielenecek hr V( , k

kan kaldrd. “Hiç Oz Büyücüsü 'nü izledin

“Evet, neden sordun?"

Âdeta dev bir depremin dükkân sarsmasndan önce aldgm I

tek cevap, O halde bir yerlere tutunsan iyi olur," oldu. KanoljjJ
tutundum, Pritkin de ayan masaya dolayp skca tutundu M*
son derece sakin bir ekilde duruyor, bir parmayla ehrdd
çöle doru yolu haritadan takip ediyordu. i bittikten birkaç!

saniye sonra bina son bir kez sarsld ve durdu. Birkaç kârt I

parças havada uçuup yere indi, onun dnda sanki hiçbir ey I

olmam gibiydi.

“Bu da neydi?"

“Git ve kendin gör!" Mac eliyle dükkânn dn iaret etti,

uyumu bacaklarm kendine geldiinde ben öndeki odaya do*»

ilerledim. Ön camdan görülen asfalt cadde ve kalabalk hambur* I

KARKN CHANCE

ilmine.
^n,d. -d»^

»in* ’"rd,n“ ihM^ ^
^>*“Mgdd

-Onun ne de olsa u kahrolas hançerlen var
-

•OnUr*
güvenemeyiz Karanlk bir büyücüden geldiler ve

^ sadk saylmazlar. imdilik çkarlar, uyutuu iç* ona

ediyorlar, peki ya sonra?" Mac ban, Un yana sallad

•gu
houma gitmiyor. Burada çalp çalmayacaklanndan hiç

yetmiyorum."

•Cassin kalkanm tekrar devreye soktun, bu yeterli olacaktr,

'

karlk verdi Pritkin. “O göründüünden çok daha güçlü."

adadaki odaya
yöneldi ve çantasndakileri çkarp sehpaya diz-

ne* balad.

Mac karlk vermedi, sol omzunun üzerinde sallanan yap-

aklarn arkasna gizlenmi bir eyi eline ald. Sehpann üzerine

dh koleksiyonunu dizen Pritkin e öyle bir baktktan sonra tek

dini dudana götürdü. Eer Pritkin çantasndan çkard tüm

o aletleri tamamz planlyorduysa, yannda bir araba getirmeyi

de akl etmi olmalyd.

Mac koluma doru uzand ve elinde, altn parlaklnda ve kedi

gkhDde bir tlsm olduunu gördüm. Ona dokunmamla birlikte

kedi turuncu, ksk gözleri olan siyah bir pantere dönütü. Daha

«ce de bana çekingen bir ekilde baktklarn hatrlamtm ve

!®d Mac’in vücudunda gizlenme ansn kaybettii için pek de

•nutlu görünmüyordu. Kedi, öyle bir etrafa bakndktan sonra

ktotna doru koup tiörtümün altnda kayboldu.



KARANUÖIN gölgesi

Scak imlen »t Melik peneeleriyle tlh.ni. ^
kedi™**»"»

hissedcbiliiDnlum. Bu çok tuhaf b„ du,
*

„ gdklanmanla neden olmutu. "Bu da ne?’

•Hadi ama Cassie. öjle yemejini bitirmek «mndas,,, J
yeek beni penceree dotn iteledi Mac.

Arkaya geçmemizle birlikte, “Neler oluyor burada
- ^

tsladm. Mac beni susturdu ve havada garip bir iaret
yaptl

-Sessizlik kalkan.' diye açklad. “John buyu olmadan

son derece iyi duyabilir.

“Mac, eer neler olduunu bana açklamazsan “

“Sadece sana istediin dier kalkan verdim Sheha sana ^
bakacaktr O en iyisidir."

Bayan Her eyin En yisi* imdi de midemin u/enndedo-

Iayor, arada beni yalamak için duruyor ve tüm bu yaptkjJ

kendimi çok garip hissetmeme neden oluyordu M ,,
, ^ J

eyi üzerimden!* f

Mac kkrdad. “Yapamam. Bu türler günde sadece hr k*z

transfer edilebilir. Üzgünüm."

Hiç de üzgün görünmüyordu ve doruyu söyleyip sov leroe- 1

diini örenme ansm da yoktu. “Mac!"

‘Ona ihtiyacn olabilir, Cassie. Kalkanm yeniden çaltrmana I

izin verdin ama bu, John 'un söyledii gibi bir ey deil GücûaJ

Periler Ülkesi nde çalmayabilir. Ya da etkisini zaman /amut

gösterebilir. Eer enerji onu ateleyecek kadar akmazsa kalkan I

çalmaz. Ana kalkann ie yaramasa bile Sheba seni korumaya!

devam edecektir. Onu geçici bir destek kuvvet olarak düün. I

Çou kalkan Periler Ülkesinde ie yaramaz, bu hariç. Onu Periler I

Ülkesi nden almtm. Hem seni oraya savunmasz bir ekilde!

gönderirsem bu hiç de centilmence bir hareket olmaz, deil m?
J
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•M» **" or>y* fhmyOTUm * • Sheha
,)mdl ,

(nnanh. ***** »k d. h.„ o,ra^„ „
.in.

Durmas için ona doru uzandm vt i*-.,.. ^
**'^ ödulhndirildm Say* ki kut. btr

^ bir toP Pbi
bvnld. v, uykuya dald Kon»**^

^rde gurultu1*"" 1 rahatlkla duyabilirdim

'Korumalar geçebileceimizi varsayyorsun Ama bu Rerr

^vü^û yapmak
kadar kolay olmayacak *

•Onlan tandn söylemitin."

Tanyorum ama onlar da beni tanyor Emekli olmadan önce

johnun ortaydm. Siz ikinizin bu sabah sergiledi,
gösteriden

«on o artk aranan bir adam Bu sebeple benim birden ortaya

etap
onlarla sohbet etmeye kalkmam biraz tuhaf olabür Plan

p. ben onlar oyalarken siz ikiniz geçiten geçeceksiniz Ama

bu plann ie yarayacana dair bir garantimiz vok. Yarasa büe.

korumalar beni tutukladktan sonra sen ve John bir banza
yaraksnz."

Hem Sheba'nn belime deen kuyruunun gdklamasndan

bön de Mac’in soukkanl bir biçimde anlattklarndan dolav

huzursuzca kprdandm. “Seni yakaladklarnda ne olacak?"

Omuz silkti. ‘Büyük olaslkla hiçbir ey. Yapacaklar küçük

bir cezadan öteye gitmeyecek ve ben yeniden sokaklara döneb-

lwim. Ama aklmda bir iki hile var. Biraz ansla, Johnün beni

büyülediini ve yardm etmem için zorladm iddia edebilirim.'

‘Peki ya ansl deilsen?"

Mac süitti ve omzuma vurdu. “te bu nedenle bu gece gi-

^nz. Eski arkadalarm beni gördüklerine sevinmeyebilirler.

^ de hiçbirinin beni öldürmeye çalacan sanmyorum. Bir

^ kez kçlarn beladan kurtardm, bana borçlular

"
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'An* Cemaat

prilkin'in süpholi b.k*l.nyl« kafasn, perdeden

karmasyla birlikte. "Brak onlar için ben endrçeleney,,,,
-
d

*

karlk verdi Mac.

-Neler oluyor?" Daha
cümlesini bitirmeden Mac beli, u.j,

bir bilek hareketiyle sessizlik kalkann ortadan kaldrm*,
**

-Damarlarmz tkamakla megulüz," diye kar,|,k
v

Mac neeli bir ekilde. “Bize katlman önerirdim ancak^
sadece bir kez kurallara kar geldiini biliyorum "

Bana
g

krpt. ‘Asla Johnün yemek iiyle uramasna izin verme, -

Seni buday çimi ve kuru erik suyuyla zehirlemeye
kalkacaktr.* 1

‘Sizin yemek dediiniz eylerden çok daha iyi!" dedi PntljkB

ve yeniden arka odaya dönerek ortadan kayboldu

Hamburgerimden biraz daha yemeye çaltm ama ya]

donmaya balamt. Zaten itahm da kaçmt Baka us,

benim yüzümden zarar görmesinden yorulmutum (v n

eline dümek, tam da bununla ilgili bir durumdu. Belki RcrçekL_

insanlarn Mac’e borçlan vard ama bu yeterli olacak myd? Yi

ona ikence eder ve benimle ilgili bildiklerine ularlarsa? YeJ_

gim yiyecekler, üzüntü ve korkunun birleimiyle midem brko

daha altüst oldu. Mac, hiçbir sorunu yokmu gibi görünüy I

hamburgerimin kalann da o yemiti.

Arkaya döndüümde Pritkin hazrlanmt. Silahvn .

kaybolmutu ancak her zamankinden daha yüklü görünmüyj

Srad birkaç tlsm bilekliine taktn fark ettim. Bileini

zinciri skarken, "Demir," diye açklad. “Elf enerjisini tükd

gümüün kurtlara yapt gibi tüm savunmalann çökertir.*
j

Senin mücevher takan bir tip olduunu düunnu\nr(

dememe karn ne yapmaya çaltn anlyordum Katl r

! boDca

JV* büyücüsü bile, tam otomatik silahlan ,

^b. •'« olduundan .üphelod,*,*,

1%,büdcüklor ukmazd. Çünkü özelimde „m

önün küçülttüm.- dedi meraki, bir akilde, "o kadar yükü

:i
nesa fe tayabilmenin tek yolu bü-

kmelerimizin orada ie yaramad.m.
söylediini sa-

^ordutn?’

‘Büyü
gücümüz tam olarak çalmayabür demitim. Bu," dedi

belindeki
silah, iaret ederek, "büyü deil. Ve yeterince merm,

duta- Bu arada’" dedi Prtkn ve bana kendisininkni andran

un bir palto uzatt, “bunu giy."

tatt paltoyu aldm, neredeyse yere düürüyordum. Sanki

iten yaplmt. Birkaç dakika sonra gerçekten de öyle olduunu

m. .Ar olmasnn nedeni paltonun ceplerine yerletirilmi

olan saysz mermiydi.

•aka yapyor olmalsn!” diyerek paltoyu yere braktm.

Gürültülü bir ekilde ses çkard. “Bunun içindeyken koamam.
Ynniyebileceimi bile sanmyorum."

Komayacaksn!" diyerek paltoyu yerden ald ve yeniden

dme tututurdu. “Perileri kendi ülkelerinde asla koarak ge-

çmeyiz, bu nedenle bunu denemeyeceiz bile. Eer bilileriyle

hrçüarsak ve onlar dümansalar ..."

Ki öyle olacaklar." Mac, camn arkasnda belirerek cüm-
len tamamlamt. Srt çantas elindeydi, bana göz krpt ve

atasnn içine birkaç ie bira att.

0 zaman durur ve savarz,” diyerek cümlesini tamamlad
üün Kaçmak sadece zaman kayb olacaktr. Eer ayrlrsak
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* 203 .



"
dVa-

KARAN1.K»IN OULCRSI

bu onlann iine yan,r. Sava, ne kadar korkunç * Iru

ninsün asla panik olma.’

-Tabii ki hayr. Onlar beni parçalara ayrrken ^
bmüdamay*c*lun

•" Derinin yaratt*. s, ve ba dönme***

kobaya çabalyordum.

Pritkin silahn, bir kez daha kontrol etti ve o olaydan ^
ilk defa göz göze geldik. Benimle berabersen ölmeye

Kendinden o kadar emindi ki, bir an için ona inandm

Yutkundum ve gözlerimi baka yana çevirdin. Neden

yüklerimi de küçültmüyorsun?"

“Çünkü çevirme büyüsünün Periler Ülkesi nde ie ya ,

candan emin deilim. te bu yüzden hem küçültülmüU
de gerçek silahlan tayacam. Senin önceliin gerçek s

Öfke ile korku arasnda gidip gelen duygulanm isimi,

meye çalyordum. te bu yüzden, ancak dar çknca

çlgnca bir eyin içine atldmz anlayabildim. çinde

duum durum, son zamanlarda bama gelen tuhaf eyleri

tesinin birinci srasn almt. Mac’e döndüm ve, “Buraya nasi

geldik?" diye sordum.

“Kestirme yolu kullandm,” dedi ve geni siperlikli a|

sini kel kafasndan çkard. Arkasn döndü ve dizine iler

olan bo kareyi iaret etti. Çölün ortasnda bir bana yüfl

dövmeci dükkânnn tuhaf görüntüsüne baktm, dükkân

kendi kendisine katland ve tamamyla gözden kayboldu. Mae

homurdand ve bacan inceledi, bacann dövmesiz olan bö

lümünde dövmeci dükkânnn minyatür bir versiyonu beli

hatta parlak neon tabelas bile dizindeki minyatür dövmedeb
lirmiti. Tabela, bacandaki dövmede daha önceden gördüü*

bo noktaya tamamyla oturmutu.

KARRN CHANCP

kMk
'""t

m
-"»* -°nr' bu dAvn"-n

"-
vrwt .

S*
*"m
22"Zzr<***

](

.ind«
geçirdik yani? dedim ararak

7^ ded M*C "DUkknim bt'" «'«Te gidereni

rtjdif'

•ley.»*
Kendine^ br ökende

, J,ye oraya
m dikiyorsun?"

antt-
‘Onun gibi bir ey.”

-Ya imar
izni? Ya yollan üzerinde aniden bir binann belr-

Ijini
gpen yayalar? Ya polisler?"

•Onlara ne olmu ki? Cassie, normal insanlar ne dükkân

* de
dövmelerimizi görebilirler " efkatli bir ekilde kolumu

lalard.
‘Hayatn boyunca ahit olduun sözde büyünün, buz

d^nn sadece ucu olduunu kabul etmek zorundasn. O zavall

nmpr eniklerinin kalkan olarak kullandklan eyler, ie ka-

p# bile olamaz. Eer gerçekten yetenekleri olsayd, onlan cahil

blan her ey göz ard edilirdi ya da cezalandrlp ilerine geri

yollanrlard. Ya da büyü gerçekten irenç bir ey olsayd, çoktan

kaçp karanlk güçlerin eteklerinin altna saklanmlard; kald

b karanlk güçler dönekleri geri kabul etmez. Aynca vampirler

için çalan büyücüler de sadece kendilerine ve bakalarna teh-

ir oluturabilecek kadar büyüyü özümsemilerdir. Yaamlar

kma bal olduu takdirde bile karmak bir büyü yapamazlar,

kimle kal ve gerçek büyü nasl olur gör!”

bitkin durdu ve cebinden bir ey çkard. “yi fikir!" dedi ve

^cümlesini bitirmeden olacaklar biliyordum. Bu bir öngörü

sadece tahmindi. Geri zekâl herif, gizemli runii deneyecekti.
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Hemen kendimi yere attm ve Mac'i d.

çaltm. Ancak ayaklarm ar paltomun
« tvk,.

" n ’ , ‘

düüümü dengelemek için Mac'i brakmak
/M|

""
l>la,kiJ

Yere kapaklannca avuçlarm kaya sertiiindek^* kaidJ
çarpt ve derileri soyuldu; acyla birlikte, üzerim

^
t>rJ

paltomdan kurtulma istei de beni birkaç sam. !

du*n I
,Ve Sim, I^Vvnca qJ

pa,ls»tW
lad. Birk parlamas ve ardndan da ampan ]

sesini andran bir gürültü oldu. Arkam dönün hau
"""

ve Pritkin gitmilerdi. 4*1

Olabildiince geni bir açy görebiliyor olsam da
onlara ait ne bir kuma parças ne de ayak izi görebildi

yokladm ancak titreimlerini hissedemedim. Bu k [

"

’!
kadar tuhaft, az önce güçlü bir büyülü nesne harekete - VB
mi olmasna ramen, kilometrelerce alanda tek bir dofcajjj
dalgalanma yoktu. Hissedebildiim tek ey, MeaAk,

r

yerlekesinin kalkanlarndan gelen titreimlerdi. I

Anlamyordum. Eer runik yaz Pritkin ve Mac'i oldurdjJ

-ya da onlar buharlatysa bile- onlarn ruhlarm *0rebJ
meliydim. Oysa göremiyordum. Büyücülerin ortadan vok hl
alan geni bir çember halinde dolamama ramen hiçbir

Dikkatimi kendi durumuma çevirmeye çaltm, hiç v d.ldj

Vegas’tan kilometrelerce uzaktaydm; yanmda ym-. ek çe-|

cek ya da herhangi bir araç yoktu. Daha da kötüsü, tüm hunin

temin edebileceim en yakn kaynak, içindekilerin beni in Jdel

aradklar DTIP’di. Oraya tek bama girmek, yanmda B iaM

olsa intihardan farksz olurdu. Ancak o da büyücüler gibi >rl*B

lkta görünmüyordu. Bu durum runiklerin belki hayaletleri dB

yok edebileceini düünmeme neden oldu. Belki de hu uakH

Pritkin ve Mac’in hayaletlerini göremiyordum Titremeye aS*B

ynca bu düünceyi kafamdan uzaklatrmaya çaltm B

KAREN CHANCE

*
oUb .ro

y>rdm

y*ln“ MatamU - e,r,f'md* •— *•* oUbifc*
almaym düünmek ürkütücüydü.

^yd,. T»bü hiç silahm olmad,*. içjn onUn düçmanUr,*
jjaimU frlatmak «oranda kalacakt.m Pritkin silahlann,

V
ppgp

önermemit. El çantamda sakladm Smith & w«-
*

tabancamsa
Mac'in srt çantasnda kalmt... alp yannda

^ürdüü
çantasnda.

pevasa çöl üzerinde batan günei izlerken bir yandan da

. .—-w Anvvnsu vökselmeve balamt. Sonra birden gök-

«tfUiKe
küçük, kara bir ey olduunu fark ettim. Günenda

p^ükle fark edilmesine karn git gide büyüyordu. Son anda

ykc'in Oz
Büyücüsü benzetmesini hatrlayabildim. Yaklamakta

un^ o kadar iriydi ki neredeyse günei kapamt. Kendimi

^ attm- Bir an için kendimi Dorothy'nin çiftlik evinin altnda

yatarken
canlandrdm. Aramzdaki tek fark, bacaklarmn evin

altndaskp kalacak olmasyd. Dante de ayakkablar kaybetmi

olmam büyük ansszlkt.

Zihnimdeki monologlar, dev bir eyin gürültüyle yere dü-

mesiyle birlikte mnlt olmaya balad. Üzerime toprak ve kum

vgd. kendimi âdeta kaybetmitim. Ezilerek ölmek kesinlikle hiç

de adil olmayacakt. Ben sadece irret bir kâhindim, kahrolas

bir cad deil... ve birden çamur frtnas durdu.

Paltomun içinden çkmaya cesaret gösterdiimde karmda-

fcmn ne Oz Büyücüsü’ndeki Munchkin cücelerinin ne de san bir

tftlik evinin olduu fark ettim. Yere inen ey bir Kansas çiftlik

ftl®den çok, sradan bir dövmeci dükkânm andryordu. Yanp

Moen klan da Mac’in srt kadar parlakt.

. 207 .



KARANLIIN GÖLGES

Ye^ yatm dehlet içinde titrerken kap,^
K,ld.. Pritkin ile M.c d.an frlad. Sur.tl.nnda

„| flll^

bir if.de vard. Sonr. birden M.c beni gördü. h,z|„ k(|>

'*

mm. geldi ve beni kuckl.yp, "Cassie! Sen iyi m ,Slr , „

*

korkuttun.’ diye atld.

•Sizi ikiniz hangi cehennemdeydiniz?" Hçkra h,çk , ra
® .

yordum ve yan histerik bir ruh hali içindeydim O kadar
‘ *j

lamtm ki gücüm zayflamt ancak bir o kadar da Vjy|J
bilecek enerjim vard. Gösüne vurdum, her ne kadar acuJj

sanmasam da, kartal havaland ve elimi gagalad. Geri^J
ve bir kez daha kumun içine dütüm. Aslnda hiç var olmayan

fel

ku urafindan saldrya uramtm. Öleden sonra kalkanla^!

ilgili aldm eitime karn, bu mümkün olamazd. Ancak eüj
o kadar acmt ki üphe duyamyordum. Sheba uyand Veuj
iyice çnndan çkt.

stenmeyen tüyynnn srtmda uzadn ve tun da Nü

bana yardm etmek için eildii srada gövdemden koluma dol

hzla ilerlediini hissetmitim. Bir anda kolumda beliren parl

krmz gözlerine aknlkla bakakaldm. Pençesinin boyutlar

karn geride brakt çizikler diki gerektirebilirdi Daha
<fc

kötüsü, Sheba'y nasl durduracam bilmiyordum

Pritkin beni arkadandan uzaklatrd ve Sheba bu kez pen- 1

çelerini ona geçirmeden önce beni bir kenara frlatt Dudakla I

öfkeyle gerilmiti. “Yeter! Her ikiniz de kalkanlarnz gerçek'

devreye sokup birbirinizi yok etmeden önce hemen buna bir

son verin!"

Elime baktm. “Gerçekten mi?” Daha ne kadar kotu olab

ki? Baka neler söylediimi bilmiyorum, tam o srada PrtknTi

omzunun üzerinden Billy’yi görmütüm ve olan biteni unu
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„
»“ ll*d"n w Ml>t

pTiP tam karmzda
"

1̂.
»«"'<* Herw y°,und* ««t. «k***,
ye* 'vdl h*yv,nln olduk«* teh'ik,,

wptc>k .

dereceye girmedi,* dlyerrt y.raUnm

M.C « döndüm Mer ne kadar kanayan Mac

' w öfkeyi' bakan Pritkin di. Tüm bu olanlar onun hata,,

. .öre bana öfkelenmesi hiç de adil deildi
OdU&H0

" D

-Bunun pek
bir önemi yok. Daha hassas tehlikeler ,çin tasar

. vc ben
sana zarar vermeyecektim." Kanamay durdurmay

^mt ancak krmz çizgiler halindeki izler yerinde duru-

cu -Özür dilerim Cassie. seni öyle tutmamalydm Ama

*
ortadan

kaybolunca... ey... biz ne yapacamz bilemedik."

j^jalan onlar da benim öldüümü düünmülerdi. En azn

^ Mac’in endielerini itiraf etmesi sakinlememi salamt

Hilâ
titreyen bir vücutla, “Ben tam olarak buradaydm," diye

^k verdim. “Ortadan kaybolan sizlerdiniz. Nereye gittiniz?"

'Bizim gittiimizi fark edebildin mi?” diye sordu Pritkin

kalarn çatarak. Mac’e bakt. “O halde biz yanlmz."

'Pek saylmaz," dedi Mac. “Belki de zaman deiimleri onu

bizimki gibi etkilemiyor. Bu da bana senin kadar yakn olmasna

karn bu yolculua neden bizimle birlikte gelmediini açklar
"

"Zamann içinde bir yere mi gittiniz?" Ne yani? steyen bunu

yapabiliyor muydu?

"Tahminimizce," dedi Mac, Pritkin’in hâlâ avucunun içindeki

nw£ iaret ederek, “bu ey bir ‘telafi’ runii."

‘Ne runii?"
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"Knik. onu kullanan kiiyi, zamanda yaklak

öncesine götürüyor. Y.ni bir yerde s,k,„p k.|lnw„ „nn
"J

^|
gwl>e gidebilir ve heri.ngi bir helay dedirebil, rs,„

Pritkin'e hiç de dostane olmayan bir bak attm
(

yede son derece yararl olabilecek bir ey."

"e yarayacana eminim," diye karlk verdi v,
1JfU

geri koydu.
j

Runiin bana ait olduunu hatrlatmak istedim
an<ak

olsa onu çaldm hatrlatacan biliyordum. Billy ve^ ^ I]

büyücüye doru hafifçe bam salladm. Billy, Pritkin
jn

*

finda süzülmeye balad, ben de büyücünün dikkatini
<1,, K„

için küçük bir tartma balattm “ey, runik imdilik hr ™
yaramayacak, en aznda bir ay boyunca.”

“Ne ie yaradn örenmeden kullanma riskini
*

mazdk." Pritldn bir yandan srar ediyor, dier yandan da k I
her zamanki ifadesini alyordu. “Eer tahmin ^ttjj k*Jl
uzun bir zamandr kullanlmadysa çok yaknda yemde

nabileceim izden eminim."

Öfkeli bir ekilde itiraz ettim. “Ama bunu tam olarak bil.1
miyorsun. Yeniden doldurulabilen pilleri istediin kadar ^nd I
brakabilirsin, yine de tek seferlik kullanmlar olur. Belki r

"

de bu ekilde çalyordur.”

I/ '' üj. I

‘•'lider 1

“Eminim d büyü bilgim senden daha fazladr.” Tam bu^ I
BiUy effaf elini Pritldn ’in cebine kaydrd. Birkaç sann* M,nn I
görünmeyecek bir ekilde havaland ve cebime indi. Pritkn bir f
kez daha. Çalacandan kesinlikle eminim," diyerek srar etti.I
Histeri krizine bir son verdiysen artk yola çkmamz gerekiyor’ I

vermedim, srt çantam Mac’ten geri aldm ve silahm
jjÇtkardm. Silah doluydu ama yine de kontrol ettim Pntkn beni I
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,n
dudakla ivice inceldi, y.knda Mn k, dudular,

,am

kaV
bolacakt>*

Görünen o ki benim «Hah .amamdan
hic*** onu 8,rt,n<lan vurmamdan

b* uorhangi bir yorum getirmedi^
j

herhangi bir yorum getirmedi

yürümeye b.,l.d, ve ben d. „„u ,aklp^
* Billy de

arkamzdan geldder Sonraki y«nm s*,,

jvice
karanp DTP önümüzde dikilene keder kim* tek

Yap,
merakl herhang, b,r insana kar,, sradan b„ çifti*

^numünde ina edilmiti. Turistik ziyaretlerden uzak b.r kan-

^nun
ortasnda olduu için bu pek de olas bir durum deildi.

yrafta
yer alan “UZAK DURUN iaretlerini hiç saymyordum

bik-

Yldzlar, manzarann tüm gizemli siyah kraterleri ve son-

^ gümüi kumuyla Ay’n yüzeyine benzemesine yol açmt

pflp'in kendisi sessiz ve karanlkt, içerideki klarn tamam

sönüktü ve binada hiçbir hareket yoktu. Görünen o d bu gece

burada her ne oluyorsa, her ey yerin altndayd.

Kumlarn arasndaki kayalardan birine tosladm, trman

tam bir kâbustu. Her seferinde ileri doru uzanyor ve kendimi

juzüstü yerde buluyordum. Palto bacaklarma dolanmaya devam

ediyordu ve ben kendimi srtmda bir bakasn tayormu gibi

hissediyordum. Son zamanlarda düzenli spor yapamayacak ka-

dar meguldüm. Anlalan hayatm korumak için kaçmak bana

yeterli egzersizi salamamt.

‘Sence orada m?” Billy kumlann üzerinden uçarak geldi.

“Bilmiyorum," dedim ve paltoma biraz daha sarldm, çöl

»jumaya balad için artk varlna minnettardm.

“Gidip kontrol etmemi ister misin?”
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Hayr?' Eer Mirce* oradaysa bile bunu bilmek
, M(

rt

dum ansma varsa. benim gitmeden urayacak kadar 'H
olduumu fark etmeden Periler Ülkesi ne geçebil, rdlk H

"Hayaletin buralarda m?’ Pritkin’in bu sorusu beni^
Belki de DTP'e girecek olmak onu da korkutuyordu

^

Biihe arkadalarn tarif etmesini salad ve BiUy de 0r .

"**

görevde olup olmadn kontrol etmek için gitti

Bir zamanlar, küçük bir kzken ve peri masallar ok-

u . I

kendi maceralarm dülerdim. Hiçbir zaman bir kuleye tuj
kurtarcsn bekleyen bir prenses olmay istememitim

ben tuhaf yaratklara sava açan cesur övalye olmalydm
Y |

da büyük bir büyücünün çra. Büyüdükçe maceralarn
r I

ren kitaplardakine benzediini örendim. Macerann ilk

boyunca aklnz kaçracak derecede korkardnz, dieri

davsa sklrdnz ya da ayaklarnz acrd Belki

tip olmadm düünmeye balamtm.

BilK yaklak yanm saat sonra yeni haberlerle vann

döndü. Korumalar tam da Mac’in verdii tarife uyuyordu
I

vampir alannda bü>iik bir hareket vard. “Ortalk sirk veruj
dönmü Cass, herkes burada! Binann çou yeri bombo!*

j

“Eee? Ne anlatyor?" diye sordu Pritkin sabrszca

‘Her ey yolunda. Mac’in adamlar görevde ‘ BilK nn bir
j

sebepten dolay fazla keyifli olduunu hissettim. Belki de iimizin

daha kolay olabileceinden rahatlamt, ama bundan üpheliy-

dim. Yüzündeki ifadeyi o kadar iyi tanyordum ri. . .

“ Pekala çkar

azndaki baklay! BiUy srtt ve iaret parmayla apkan» I

döndürdü. Bu mükemmel bir ey," dedi ve gülümsemesi iyice I

yüzüne yayld.

“Sen neden söz ediyorsun?"

KAREN CHANCE

•*r »n*»
V"?'^ *"ld’ Prt'ki" «««y*„

' .[^un gününün
birkaç sut vmr» b^Uvar*,,,,

-mn ol hediyem erken alacaksn *

-Büly!
Hemen bana neler olduunu anlat!’

seredeyse
sinir bozucu bir ekilde güldü. -u pu; WurUsu

lop*
yEkalanmU> Sanmm en ac‘> infazn nasl

karar vermey e çalyorlar Herkes bu yüzden vampr

^ünde toplanm Gösteriyi kaçrmak istemiyorlar *
BilK

^an neeyi havaya savurdu. "Eer vaktimiz olsayd, ben
lanrmak L«îtpru»7/Iim *

yetedümemi engelleyen tek ey, zaten oturuyor olmamd.

Tom* infaz edilmek üzereydi, acaba ikence görmü müydü?

ganini
söylediklerini kavramaya çalrken bo gözlerle Blly ve

batn- Yüzüm nasl bir hal aldysa bu hiç houna gitmemiti

taundeki gülümseme soldu ve kafasn iddetle iki yana sal-

fcnuya balad.

‘Hayr! Bunu yapmayacaksn! O bunu hak etti Cass, hak

ftftni biliyorsun! Sana ihanet etti, kahretsin! Neredeyse öldü-

rülmene neden oluyordu! Bir kez olsun kaderin bizim yerimize

he unizi hallettiini varsayalm. Gülümsey elim, teekkür edelim

«e hemen buradan gidelim!"

Yüzüm kaskat kesilmiti. Bunun souktan m yoksa korku

-

<hn m olduunu bilemiyordum. Sonunda korkudan olduuna

brar verdim. "Yapamam.”

‘Evet yapabilirsin! Çok kolay; DTP’e gireceiz, sessiz du-

'lünnda ilerleyip Periler Ülkesine geçiimizi yapacaz Hepsi

^ büyütecek bir ey yok"
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"Evet, var.'* Ayaa kalktm, bam döndü ve P

kolumdan yakalad. Genellikle pek kibar olduu v,^
J

ancak bu sefer farkl davranmt. Kolumu sen bir ^ ]

tuyor olmasna karn güçlükle ayakta durabil,yord

* ‘^1
de fazlasyla.'"

"Siz ne konuuyorsunuz? Neler oluyor?" pri t|ün

soruyordu ancak onu güçlülde duyabiliyordun,
ek ( ,

*>*]

im Tornas n aa içinde yükselen sesiydi. Tek görebil

^

Tornas n bir hayvan gibi balanm ve Jack beki,
.

,

^
Eer gözlerimi kapayabilseydm çok farkl, bir x.,hr„

çektim. .Atlanta’daki dairemde Tomasla birlikte fnnn k

kalarmz çatm bir halde mutfaktaydk. Benn
içi,, ,

uda hazrlamay planlad kekleri istedii gibi piirmem J
büyük bir olaslkla finn nasl çaltracam bilemem.

kaynaklanmt. Üzerinde PEK DEM YEMEK PSRUar - v I

LENEMEZ yazan önlüklerimden biri vard Önlüür
qplak yatmasn engellemek için ona aldun gülen S! ''"i

pijama Yatak odalarmz ayryd, yine de Tornas n , , H]<
»

çplak bir halde yattn bilmek beni birkaç ge< e t,

kuuz brakmaya yetmiti. e gitmeden önce on., hr ^
çaltn, göstermitim ve birlikte keklerin tamam,,,

,tlk

Gün boyunca eker komaamdaym gibi dolamm,

K,

.jJ. I

O gün. Uk defa onun hayatmn kalc bir parçam
ine dair ümitlendiim gündü. Mutluluk dolu alt, n ,,<*

daha önce hiç sahip olmadm en iyi arkadam
,

tuhaflklara ramen neredeyse normal say la bil e, b *
«rme^ b^Um^m. Günei, dairemi, seyahat a, ,, :J
radan iimi ve muhteem oda arkadam, seviyordun * i

rüyann gerçeklemesi gibiydi. Yakld. lgl. guçh, ve unk
ilgilenmemi isteyecek kadar savunmasz
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«t#
MC" - * rHKtlytrur Odun
n**“Wum Sonrasnda yontar h««Wnn *

* y^-klannun d. bira» yalan oldu*»,

,
«01 koku'” haya,

U

t tepeme indi, hâU iyife*iremK%m

„n açdmasna neden oldu. çim suUyarak kek „|aym„
. hafta önce olduunu fark

n
ylmasna

’ „iri« hafta önce olduunu fark enim Bu imkâna,

ü2erinden
onlarca yl geçmi gibiydi*

ü2früden onlarca yl geçmi gibiydi,

pntkin beni sarsyordu ama onu güçlükle fark edebildim

^nmi açtmda gördüüm tek ey. Jack in soluk yüzü ve

pjpn baklar
oldu. Konsül ün sevgili ikencecisini iini zevkle

gördüm, iinde çok iyiydi. Büyük olaslkla Augusta dan

gnsU jey örenmiti. Onu br kez i üzerindeyken görmütüm

"Toinas' asla onun ellerine brakamazdm. Ne yapm olursa

ve ona ne kadar kzgn olursam olaym, bu mümkün deildi.

Gönnen o ki yine beyaz atn üzerindeki övalye olmam ge-

jdoyurdu. Dülerimde bile ilerin asla bu kadar tuhaf olacan

düünmemitim. Kahramanlk denemesi ile intihar arasnda fark

vard ve ben yapacam eyin hangi kategoriye gireceini tam

olarak bilmiyordum. Eer Tornasn infaz halka açk bir ekilde

yaplyorsa, DTP’in çou üyesi, yani vampirler, büyücüler, kurt

adamlar ve belki de birkaç elf orada olmalyd. Bizim bir ekilde

anlann içine girip Konsül ün burnunun dibinden Tornas kaçr-

mamz gerekecekti. Daha sonraysa geçie doru komamz. Bu

bir kâbustan daha beterdi. Tam bir çlgnlkt.

Pntkin'e döndüm ve, “Bir sorunumuz var,“ dedim.

Gözleri ksld “Ne sorunu?" Kelimeler, skt dilerinin

lrM»ndan çktna göre söyleyeceklerimin houna gitmeyeceini

biliyordu. Bu iyiydi, en azndan bana zaman kazandrmt.
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“Bllly koridorlann neredeyse bombo
Çünkü herken vampir aalonunda top|*nn|9

infaz ediyorlar ve bu gösteri oldukça ilK , Koruyor'^'
'

Kimi infaz ediyorlar?" Pritkin'in buz gibi V( .

rime kilitlenmiti. Güçlükle gülümsedim ve t0
*' N

lamalann hatrladm. Arkada olmadklanm v, JV|

' S d s°n

kalrd. Ne de olsa insanlar genellikle arkadalar
"'" **

uçurmaya çalmazlard.

“Hmm... ey... aslnda ..." Derin bir içgeçirdin

Pritkin’in her türlü tepkisine hazrdm ama
gibi görünüyordu. “yi. O halde bu i beklediimde

olacak." Birden yüzümdeki ifadeyi fark etti Ve ka^'
çatld. “Peki, sorun bunun neresinde?"

Yutkundum. Konuabilmek için biraz daha ,

olmasn isterdim. Bir ya da iki yl gibi mesela

cek vakit yoktu. Geçen her saniye, Tomas Çm
Jack kurbanlarn öldürmeden önce onlarla oynan,,,

,

kimsenin ksa bir gösteriden holanacan sanmyordun
*

kararal bir saatten fazla olmutu ve Jack çoktan ona faz|-

1

zarar vermi olmalyd.

Pritldn’e haktim ve gülümsemeye çaltm.e yararnav

ben de vazgeçtim. “Çünkü... ey, onu kurtarmak zorundayz!
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9. Bölüm

U»S'*ek,en
M' **** »«te» olan* m|W 'CTmeye<»‘w,n"u*“« bakyordu. CrrtP'n

^.g.ndan M«lanarak at '»«asz bir ses tonuyla “Orada ne

^*unu hatrlyor musun?" diye sordu. “Bütün sava*, büyü-

gramz* katlsa dahi yeterli olmaz."

0y, Pritkin’in arkasndan sertçe kafasn sallad. “Büyücüyü

jjnie
Cass. Mantkl konuuyor

."

Billy'yj.
Tomas için bir ey yapmas hakknda ikna etmeye

^ çalmadm. Onu, ihanetinden Önce de sevmiyordu, ki bu

de aramzdaki anlamay hem kendisine hem de bana

brç bir saldn olarak görmütü. Mac’i öyle bir yokladm an-

al! onda cesaret verici bir ey göremedim. Cana yakn birisine

benziyordu, ayn zamanda Pritkin’in arkadayd, ki büyücüler

ile
vampirler arasndaki sevginin hiçbir zaman yok olmadm

belirtmeye gerek bile yoktu. Birbirlerine katlanyorlard ama

kendilerini birbirleri için tehlikeye atmazlard.

çimi çektim. “Eer hiçbiriniz yardm etmeyecekseniz burada

bddeym. Sizsiz de idare edebilirim." Tomas bu gece ölmeyecekti.

‘Seni öldürmeye çalt!” Pritkin benimle anlamaya karar

mmi gibi görünüyordu.

'Aslnda seni öldürmeye çalt. Bana yardm ettiini düü-

lüyordu; sadece bazen o kadar da akll olmuyor."
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Pritkin hsnrkrt Hti «mu Mor oradayd. Blk (|)

cum olarak. “Onu bandan atmak «ana f«y.|„
V(>

’

1

dedj nria» ‘Bu vampirin onun çin „c lfn ,| (.

, J
rum ama ölmesine itin verirsek aannm l'yh,,

" ''

da vrda edrblllri."

‘Henüz Pythia cicili." dedi Pritkln. dilerim

skmt ki sözcükleri naal çkardn, anlamad,,"
^

«

aptal bir çocuk..."

Acaba gerçekten delirmeye m halyorum,
,liy,. ( ,

aniden Pritkin e benzer blrial önüme dikilerek
| tl

yapyorsun?" diye sordu, gerçekten kafas karn*
Kor|)I

1 v#np|ri

nm fiakc »oJ
yoldan çkanc teknikleri yüzünden hayatlarn

üzere olduunu düünmeyeyim!"

Duraksadm. çimde alevlenen duygulu

knda emin deildim. Ama ak olduunu s

arkadamd," diyerek açklamaya çaltm, höylevTh^

anlayabilirdi. Gerçi tam olarak açklayabildiim) de sanj
dum. ‘Bana ihanet etti ancak kendi görüüm- göre ban. v ,ra

ettiini sanyordu. Hayatm tehlikeye soktu ama avn MIJ
da kurtard. Sanrm ödetik."

“O halde ona hiçbir ey borçlu deilsin."

“Mesele ona ne borçlu olduumla ilgili deil." dedim v*4

ildi de... Tomas' kurtarmay diliyordum ama bir anda farka

vardm ki. baka bir ey daha istiyordum “Bu bir mesaj v|

ilgili. Benim için önemli olan birisi, alenen aalanm.
görmü ve öldürülmütü. Buna ramen ne bir büyücü im- i

Senato üyesi ne de doaüstü toplumunun içindeki tek bir bl

benim iznimi almay düünmütü!"
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Itln m*/" bayrvt» du***,,

<l
duy»

ü,l,*r

t»m»

,
bak»**"

ve kafam »alladm IJnut
Met

°Z nemleri* »ar., ayn,.hin.„ d.**
gelmla“

'
<^ünkü

I
&

' ()
içinde y** deiti r<l ,n >

*
fjtto’oun

bunun için kemi. iua| h„IUnd,g,n,t™
fitim ve haklydm Allm engin y.n«m. , rt)h^

^ tiiun
kulland maun masa hâla oradayd,. grrç, «t*^

varili
Genelde tek sn. halimlek sandalyHrT ysnm dam-

,„ss«n,n ttnün® ywkfü rüm‘>ü Sandalyetmn «riuMnrU

^
|r(rf

kurt adamlar, büyücülerden oluan kalabaln otur

banklar
sralanmt Orada olmayan sadet .- riirr.t, <rr

ra o kadar benziyorlard k. unlan ayrt edenm.rd.im

Herhangi bir kurnazlk yapmaya çalmamtm, ger .

«da imkân yoktu ama tam istediim gibi Tonas m .-v.,

i ^ydm Birbirimize dönmek için ona dokunmam gprrky*du

I göründüümde Jack birkaç adm genled ama beni hayrete

(fourvtvk,
yakalamak için hiçbir hareket yapmad.

Gözlerim hemen tandk bir yüz bulmak için sralan tar..

i Onu kolayca buldum, önümdeki srann sonunda, bana çok ya-

ba bir yerde oturuyordu Mircea'un göstenl, hanka kesimli

I siyah takm ve takmn içine giydii soluk gri çizgili gömlei

[
ipektendi. In altnda hafifçe parlayan platin kol dümelen.

1 tenndeki tek mücevherdi. Her zamanki gibi kibar ve kontrollü

I pörunuyordu ancak ruhu vahice dalgalanyordu Bern görünce

1 biran duraksad ama hareket etmedi. Arkasndaki birçok /lo u >

telala oyaa kalkarken sandalyelerini devirdi. Konsül bakan

«ün sakinletirmek için bir çeit sinyal olduunu düündüüm

l»r ekilde, bir eli havada olarak uyaa kalkt Bakalarnn t«>p

• 219*



KARANI K'.IN <,Ol ,| s|

">KU*

"Mi.

mklanndfl i»»rv HÖrrn tüm elçiliklerin, ev sahibi o|*n ^

olan ballklar gibi. PTP de içinde fnrkl unaurl«n

kutsal bir^ Kurt IK,*m,ar W öcüler bunaH
ranmak zorundaydlar aks takdirde onlan koniyi, h

ihlal etmi olacaklard ve ne de olsa imdi av nu.Vs(J
Sheba'nn kalktm ve sol köprücük kemijnn

.

,

pençesi hissettim I>alamaya hazrd ne yazk ki 0nda J
bir tane vard, dierlerindense binlerce.

-Cassandra. bize döndün ..." Konsül her zamanki
gibj

bir sakinlik içinde görünüyordu. Üzerindeki tek hareket

çplak derisinde kvranan ylanlard Bu seferkiler
küçüktü/]

biri bir parmaktan daha büyük deildi, sanki üzerinde
tltJ

parldayan ikinci bir deri gibi kayyorlard “Seni merak

Birden çevremdeki bir ey aniden beni dalgalm,

garip bir karncalanma duygusuydu. Canm a< tn

olduunu da bilmiyordum ve hissetiklerim bu artlar"aS

hiç de iyi deildi. Etrafta dolanmaya ve ne olduunu buJ
karar verdim.

“Bahse girerim. Biraz kalp sohbet etmeyi isterdim,

belki gelecek sefere.’

Tornas omuzlarndan skca kavradm ve çekmeye çal-

ancak hiçbir ey olmad. Sadece dakikalar önce güçlük
olduumu hissetmeme ramen o anda gücümün en ufak ^

kprtsn dahi göremedim.

Konsül allm ses tonuyla, “Geçi yapamazsn,

dedi. Kadnn ho bir ses tonu vard, iyi tonlamal ve hafifi

uktu. Bir erkek muhtemelen sesini seksi bulurdu; beni I
tamamen farkl bir tepkiydi.

KAhRNCMANf f

^ hafife*
hMrrkrt *" tmM

^
T^botuk btr—u- H”

Kj ah» I»1» ln"nm*<1"" '

Korunun
.«teriyor « »no bUlnç.„.ln,,y„„iu u

H”* nh.0* »rn boktl. gttd ymuV ,rm, ^n""“

yyoriu ama yaralan kötüydü hem de ç,* kraa

. bir
ahaba uzanm garip bir sanat formu gib, gözüküp

* puslarn tuvale yanstmak gib. bir alkanl, olsayd,

^blovu ^caSSO
dyebilird,m Bu b‘r tuzak olabüird

\ açk olan bir ey varsa o da. eer göriinmeseydm Senato.

^ onu öldürmesine
izin verebilirdi. Muhtemelen bunu plan

^rd. yan» her koulda amacna hizmet etmiti.

I^osül’e gözlerimi ksarak baktm, ama hiçbir tepki ver-

Benm u an durduum yerden daha uzakta duran k
vampirin, bakmaktan biraz daha fazlasn yaptklar çm

jjftmunü görmütüm. Ama büyük bir frtnann gelecei uya-

n almadm halde çöldeki kum tanelerinin yüzüme batn
Bu anszn olmutu. Bir oda dolusu sihirli yaratn

yasnda hiç büyü hissetmedim

•Üzerimde sfrlama bombas kullandn, deil mi?"

Konsül bakan gülümsedi. Yüzündeki ho bir ifade deildi.

“Birkaç eyi gözden kaçrdn."

Her eyi dikkate alnca eyalarn aldm için özür dilemem

gni düünmemitim. “Kahretsin. Bir dahaki sefere daha

kursuz olmaya çalacam.”

Yah bir büyücü bana sert sert bakt. Tartma için vaktimiz

^k, diyerek konumamz boldü. "Etkisi çok fazla sürmez ve

kyorsun ki bir baka patlamay kaldramayz.
*
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1 z°njn|J

Tuvalet giymi esmer Senato üyesi onu b«ga

rak havava kaldrd, imdat çl onu havada
'

’

olup gitti- Bir ey sorarcasna Konsül e bak,

den kafasn sallad. Zarar verilmiti. Tüm ihtiyaç,,,,

bozmama yetecek kadar zamand Böylece gücUm

beni bu durumdan kurtarabilirdi. Maalesef, ne kadar *

hakknda hiçbir fikrim yoktu.

‘Bak. tüm istediim Tomas," dedim. “Onu nerede^

rüyordun, bu yüzden herhalde onu özlemezsin "

Konuma giriimim sonuçsuz kalmt “Bunun ,

mamasn dilerdim, Cassandra,’ dedi Konsül sessizce

vampirlere öyle bir göz att, bazlar gezegendeki en kj
vampirler saylrd. “Götürün," dedi sadece

Kaçmaya çalmadm. Anlamszd. Hatta dier artlar al

bu komik bile saylabilirdi. Yanrn düzine birinci sevi\,

vampiri durdurabilmem için ne yapabileceimi düürma

Gücüm ve kalkanlanm olmadan, bölgedeki eff gebç \* mpirl

hiçbir problem yaamadan beni akam yemei yapabilirdi1

Ardndan endielendii kiinin ben olmadm fark er
1

“Götürün!" Mircea masann ksa tarafnda durmutu vey^

ifadesiz olmasna ramen, yumruklan sklyd Kendim çok!”

kontrol edebilen birisi için bu hiç iyi bir iaret deildi

vampirler de beni destekler gibi görünüyorlard Bana br

yorlard... bütün gözler ona dikilmiti.

“Mircea" Konsül ayaa kalkt ve bronz tenli elim onu >

koydu. Bu daha çok sakinletirme anlamna gelen bir jest

görünüyordu ama o omzunu silkti. Vampirler topluluu

bir nefes ald. Konsül un eli hzlca boaznn etrafnda bir

haline geldi ancak o sanki bunu fark etmemiti “Ona d
etmeni tavsiye ederim,” dedi bana. Mircea yava harek

KAREN CHANCE 1

Ueri *,m*>'* '‘»A "Bunun

gü*"
1

Bin
vererek ne kazanmay umuyumunV

dever"'"
S.de, .- takt.g, „ükü„„ m»ke»nj„

d.»
keyrk"11

br*' lUh> RorTn<-k **» kelam^m
,
do*ru baktm-

Ban. bir »eylerin y,nll, ,)k,u|UIm^
yoktu. Yürü Idreç gibiydi ama griler Mnkl

*
m u ^

yeterince sürdü," diye itiraz etti Konsül. ‘Onu serbest
BU

olayl*n dostça tartalm Aksi takdirde
"

^V
haide ne?" Neler olduunu anlamyor olabilirdim ama

te
hdit

duyduumdan emindim.

*
.Gione0e

izin vereceim," dedi Konsül sakince “Sonra inti-

sonuçlanyia baa çkabilecek misin göreceiz Yeterince

^kavbettik."
Simsiyah gözleri birden parldad ve o anda bir

nk’ t

tor!Ua sadece genç bir kzken bile nasl hâkim olabüdi-

^anladm. “Ona ihtiyacm var, Cassandra! Savatayz. Ona

bTekildc sahip olamam, imdi deil."

•Cassie..."
Mircea bir ekilde, neredeyse Konsül bakan ka-

tjaresk olan
bir Senato üyesine kar çkma gerçeine ramen,

boazndaki koldan kurtulmay baard. Duygu filizleri elinden

dçanva doru ateteki duman gibi yaylmaktayd. Bata sadece

piçak yaptm sandm, fakat sonra bir parça bana sürtündü

«anladm. Bana eskiden gördüüm kehanetleri hatrlatmt

Pjdua'yla olan çekimemden beri yoklard ve onlann iyiliim için

m yok olduklarn hep merak etmitim. Emin deildim ama bunu

muyordum. Hatrlayabildiim kadaryla benim bir parçamdlar

una hiçbir zaman istisnasz iyiliim için gözikmemilerdi. Bu

Kferki de bir istisna deildi.

Bir parça imge bütün kaçnma giriimlerime ramen ko-

kunda dalgalanyordu. O kadar scakt ki derimde bir kzarklk
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Mdr*m d^».WW«iokh. HrrhirihironvH.J

»hm Nr w»rû «*'* ‘"V*• «W»rn,*x,
t>

,

kadar hul imgelerdi ki nemirvar Um «nUnuM.,

MM bet umf» kan Kinde. yaam. tfnna dmn,u

,«« tur ey** «OM* »cinRO^Mm kouyordu „

sX± hissedilen >e titretip havan vrtan Ur pa,lama I

fc, j* dönünün rt vr kemik yn haln,- gelmes
| t
1

krmnn pankiavarak kay; bedenler öyle parv ,.,
:

'

htnnn nerede halayp nerede bittiini söylemek lrlkJ
Gcfdu&um sahnelerden dolan öyle allak bullak

b çlk attm ve titredim Kaderimden korkarak
, ,

kurtulmak »çn ümitsizce geri adm attm Çlgn av

bakndm Ama vampirlerin çou gölünü Mirceay dU
Bir ksm hana soru sorar gibi hakyordu ama hiçbirisi bal

np durumun farknda defcil gibiydi. Tank olduu s

vana bar üphem yoktu Bir yerlerde, bir zaman ddimu

haarl olmutu.

Sanki binleri bir kova buzu mideme boaltm
yordum. Öngörülerim her zaman gerçeklemiti

Gençken olaylar deitirmeye çalrdm. Tony'ye defalarca*

cak felaketi bildirmek için gider ve onlar durdurmak çu

verdiinde gücünün el verdimi her evi yapacana

Ama ber zaman tek yapt bu durumlardan kendi' : ..sj

kazanç çkacan anlamava çalmak olmutu. Sonunda böj

tam da imgelerimdeki gibi gerçekleildi Ayn e\ \
’ -

bir arkadam yaklaan ölümü için uyarmaya çaltc. ^

ohdu. Mesaj alp almadm bilmezdim ama fark etmendi ¥

de ölürdü.

Bunlarn hepsi Pythia'ya veya en azndan onun v ar.'ine

ö°ceydi. O zamandan beri pek çok evi der,'

KARINI MAM t

m? S«n.n.U
'«UkUnrt.m , - .

M'™ -^»1», ,* J*~'
<***’ Bu h" ,u“k ™r <"??M* ^^

!
(- Wtywdum

htr
•**,„„ „„

«**\ ^ kadar deneyim yaamtm

.
p^,mle o>’un «“ oynuy,r5un >' <**• «o»du Kon«] paU

ksarak. O kadar ksk bir ~lc aoyVnut, fa

kuçum^^ Tomas a '<* ^nn bir oef„

oynayan ben deildim. stediimden daha korkak bir k»

^uxU
'Tornas istiyorum Sen de bir ey istiyorsun Ne oldu-

sodemeo belki bir anlama yapabiliriz.’ dedim

-Bilmiyorsun!’ Sonunda o güzel suratnda bir duygu geçii

ve bu aknlkt

Toroas «'d bir inlemenin ardndan bayld ’Ne olduunu

scn
^'* Görü sinirlerimi darmadan etmiti ve Tomas yavaça

nn kaybederken daha fazla konuabileceimi sanmyordum

Konsül ihtiyac olmayan bir nefes ald ve kafasn sallad

«Çjk çüel! Lord Mirceann üzerindeki geis' kaldr ben de sana

ham vereyim.

Ona doru frladm. ‘Ne?’ Bir eyleri kaçrm olmalydm

Handaki tek geis Mircea nn bana yapt' Bana cehennemi

yaatan.’

'Cehennem mi?* Mircea aniden güldü ama bu keyifsiz bir

ÜBtü. *Sen cehennemi ne kadar bilebilirsin ki?’ Yaayan bakla-

mdan kurtularak kendim yere att, iki vampir onun arkasndan

usann altna dald ama ne kadar yaklatklarn göremedim

Td bildiim yeterince yakn olmadyd. .Aniden gögsum sert
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bir ekilde erildi. “Benimkini dene,” diye fsldad v,.
(||

yakalayarak hrpalayn bir ekilde beni öptü.
11

Dorudan ^is’dan gelen duygularnn enejis n , 1()(

biryumruk gibi indi. Aramzda yaylan enerjinin ayn,Sl

nerede karlarsak karlaalm yükselirdi, oysa
mdl j3

biraz daha büyümütü. Bu sadece tutkunun belli
belirs, 1

remesi deildi. Arzu doru benzini beklermiim,
| t
^
j

alev yanyordu. Bu, erimi lavn nehirde boulma,.,

an için kaynayan tutkuyu damarlarmda bir an k, s k

^

hissettim. Kendimi tükenmi, atein içine dümü
gib, hlj|

yordum. Düüncelerden, bütün hislerimi tüketen bir yere I

düüyordum. Ate. Tatl ate.

Öpüü sanki beni canl canl yiyecekmi gibi sert ve vahi**!

Öpüünde naziklik ve romantizm diye bir ey yoktu. Tam be J
istediim gibiydi. Ellerim omuzlarnda kaslarak «

naklanm paltosunu trlamyordu. Az amanszca sert v0|j
bir ekilde benimkine yapmt ve eli kafamn arkasnda!

sabitlemek için sertçe kayyordu. Köpek dilerinden bin duj
batt ve kendi kanmn tadn hissettim. Bouk bir ses çkardn]

beni geri itti; gözleri vahi, yüzüyse doal yaamna geri doJ|
yrtc bir hayvann çekiciliindeydi.

Dili dudaklarndaki kanm tatmak için frlad sonm
kapad ve titredi. Yakasn yrttm ve bam neredeyse bilinf

yana eildi. Dilim ve dudaklarm boynunda dolarken, dia

gömleini yrtyordu. Avuç içlerim gösünün çevresinde gez

yor, kaburgalar boyunca uzanyordu. Dokunularmn dt

zevkten nefesi hzlanmt. Gergin derisinden, sert meme u

kadar öptüm ve onu srdmda neredeyse bir çlk koyv

Aramzdaki enejiyi ve nabz atlarm hissettiim biliyord

Her an çldracakm gibiydim.

KAREN CHANCE

M.rce»
beni kum ta. duvarn boluuna doru itti ama^

.uun b-n- uygulad baskdan çok, ak. alev yanan gözlerine

putum. Bacamn birini ona doladm ve elimle ensesini

^rak kendimi onun vücuduna sardm. Ellerini belime dolad,

^n kaldr^1 ’
duyduum tahrikten nefesim kesilmiti.

harika hissediyordum ama daha fazlasn istiyordum

* ^ göre o da istiyordu çünkü adm. Rumence ahlaksz

^rle
kark, sert öpücükler arasnda vahice, nefes nefese

harlyordu-
Bir di yüzümde ve saçlarmda hzlca dolayordu

\ çoktan
temkini elden brakmt Nefes alabildiimde anlal-

ti
isteklerden baka bir ey düünemiyordum.

Kendimi, bacaklarnn birinin üzerine ata biner gibi oturmu

* kalçam kasna bask yapar halde bulmutum. Üzerimizde

^afetlerimiz olmasna ramen heyecanmz inanlmazd. Saf

hr mutluluk ve arzulu bir açln kombinasyonu. Ancak aniden

tutku yava yava uzaklamaya balad. fadesi umutsuzdu, âdeta

hastaym gibi görünüyordu. Sanki bana da eziyet eden ihtiyaçtan

oda ac çekiyormu gibiydi. Hatta ona ulamaya çaltmda

sanki dokunuum cann yakmçasna ürktü.

Aniden geis ikimize de gerçek acnn ne olduunu gösterdi,

akkor gibi d. Ac hayallerimin ötesine çarpt, boazmdan

sadece çlk üstüne çlk koptu. Âdeta ses tellerimi parçalad.

Kanm derimin altnda karlanamayan ihtiyaçlarmdan öleceimi

sanana kadar yand.

Mircea yüzümü kavram beni sakinletirmeye çalrken

scak gözyalarn yanaklarmdan süzüldü. Oysa hiçbiri yardmc

olamad; ac tam anlamyla dayanlmazd, (,'lklar beni zpkn-

lamay durdurduunda dizlerim çözüldü ve Mircea ona doru

düerken beni yakalad.
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.

.

:

“Mircea! Lütfen...- Ne sorduumu bilmiyordu*

bitirmesini, düzeltmesini istiyordum Aramzdak,

feyi kapadm ve onu umutsuzca Öptüm. Dudaklarn,,,

scaklnn ve geriye doru sarslmadan önceki
teninin

kokusunun tadn çkarmak için birkaç saniyem vard

‘Cassie, hayr!’ Kendini o kadar kasmt. ki kelimeleri

lükle söylüyor gibiydi. Beni kendinden uzak tutarak

kollarmn üst ksmna koydu, titriyor ve yavaça yutkunup
I

Sonunda peis’la savatnn farkna vardm ama ona yardl ]

otamyordum. Elleri, bam özenle kucaklamak içj n uzandij

saçlarm düzeltti. Ac ve mutluluk harap ediciydi. Vücudu!

deiik ac ve zdraplarla ikence ediliyordu, nabzm
kulal

*

nmda kükrüyordu.

Çldrmann kysndayken aniden bir eneji alevlendi vecdi

günei altndaki su gibi muhteem bir ekilde - '

>ni I

ark

nü

rem dalgas gibi üzerimizden geçti ve azap bitti^J

rahatlamay saf bir sevinç takip etti. Eneji onun üzerinden dJ

geçerken Mircea'nm gözlerindeki aknl gördüm

Birdenbire gözlerimden daha fazla yan süzülduum fa

ettim. Bu. aadan deil, onun yanndayken ne kadar iyi ve guvi

hissettiimden kaynaklanyordu. Olmasn istediim hayaller -ev,'
|

aile, ak- öyle neelendiriciydi ki bana her eyi unutturdu. Bifl

an için Tomas ve Myra, Tony ve bir yn problemi unuttum. I

Artk o kadar önemli görünmüyorlard.

Anlamaya balaynca sarsldm. Mircea’dan kolayca etki*
j

lenmiyordum. Cazibe, nefes alma yeteneimi yok etmezdi,H
vermezdi, ondan ayryken ümitsiz ve çaresiz hissettirme Bir

büyü yapmak zorunda kalmadkça hislerimi gen getirme ihtimal

olmadn bilmeme ramen ona sarldm. Eer beni tekr ir sew|

çekse hiçbir ey umurumda deildi. Ona sanki bir ilaçmsn*]

k için
ona ihtiyacm varmça*,™ sanld,m . (

W" bundan daha faa,“""' »P-ita**»» h„
™

ö.T.ysmi" Slklll*,nda h,r“V»P duygusu h1TOtl ,m v„^
10ds

anlolu»
Tutku geis\n repmuv.nnd.ki oy„„|ardan bw

(.oiukuyordu ve en ykc 0Unl.nnd.11 biri detildi Yans,

•Büyüyü
ne zaman yaptn?" diye sordu Konsül.

Onun orada olduunu unutmuçasna akn bir ekilde

Düüncelerim, ar ilerleyen ve youn bir kvamdayd,

^mdaki hava arlamt ve soruyu anlayabilmek için müca-

deie
etmek zorundaydm. Seçeneklerimi düündüm Konsül ün

herhangi
bir aynnty yanl anlamas, durumu daha iyi yapmazd

üjnp cevabm onu tatmin edeceini bilmiyordum veya ne kadar

amana ihtiyacm olduunu. Ayrca Mircea’nm göüs kafesimi

bir eylerle
dürtmesi pek de yardmc olmuyordu.

Bana saldran nesneyi görebilmek için aa baktmda

bunun paltosunun iç cebine saklad soluk pembe bir topuklu

jakkab olduunu gördüm. Pul pul soyulmutu, garip ama nazik

görünülü satenden yaplmt ve payetleri ince çizgilerle koyu

renkte boyanmt. Tasarm dnda, antikaya benziyordu. Eski

umanlarda bu kadar yüksek çivili topuklu ayakkablar yapabi-

lecekleri hiç aklma gelmezdi.

Bir süre sonra kafam çalt. O sabah Dante’nin mutfanda

»yakkabm kaybettiim için aranmtm. Parlak krmzyd, is-

tüüye pembesi deil ve yeni gibi görünüyordu, aksi takdirde

fonun ikizi gibi olurdu. Neyse ki Mircea’nm vücudu görüümü

Ratyordu çünkü yüzümü kontrol altnda tutabildiimden üp-

foMim. Tiyatro. Bu ayakkaby yüz yldan fazla bir süre önce

fo Londra Tiyatrosu nda kaybetmi olmalydm.
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•Oassandra?" Konsül Melemekten memnun

O umandayken gördüümü«ndmMuu hai,r,IIVnt1

* ’
vermedim. Mircra o «amanla, geis'n etkisi altnda

ben etkendeydim. Büyü onu ihtiyac olan element
Kl | (|
w

olmalyd ve kendi kendine balm. kurmuu
| nias

,J
balyoz gibi vurmutu. Yanllkla tilerine bir büyü Yapm

I ivdim ki büyümesi bir asrdan fazla sürmü olmalyd

•Ne «aman oldu?" diye sordu Konsül, sesi bir l„f, ikinc

tekrarlamam hiç alkn deilmi gibi çkmt

“Emin deilim," diyebildim sonunda. Sesim kskt „m)l
,

azm temi*leyebilecekgibl|örüunüyordum. "Muhtemele,, J

Nihayet yutkunabildim. “1880’lerde olmal."

Biri küfretti uma kim olduunu göremedim h, kkJ
Konsül de toplamaya çalrken Mircea'mn bedenimi,,

hk ve ona yaptm eyler duygulanmla kaosa sel

Tutku ve suçluluk içimde üstünlük mücadelesi

ayn zamanda korku da güçlü bir gösteri yapyordu M u |,

detliee kasld.

Konsül memnun görünmüyordu. "Cîeis sen gidince lun»3
sizleti, sensiz kendini tamamlayamyordu." Diium elen ,dj

‘Siz ikiniz kar karya geldiinizde, sen sadece bir çocuktM

büyüyü ortaya çkarmak için çok gençtin. Ama yetikin >Lirdi

onunla karlatnda büyü aktif oklu ve gücü ina olmaya lulmU]

Bam sallayarak onayladm. Mirce» aramzdaki h.laaj

j

tiyi koruyabilmek için elimi ve belimi okuyor, bapnmuijtyfl

avuç içime masgj yapyordu. Ama imdi elleri, sanki daha tazlal

temas kunnay arzular gibi biraa bir yukar dolayordu, do-

kunduu her yer, arkasnda mutluluk verici bir his brakyofl
Dokunular derime sersem edici bir içki gibi ilemiti ve bl

Büyünün na.il l»«lltni bttmtyurdum. t* büdia

¥^ tl.ha
öncekinden çok daha iyiydi

isledii"»
orada -onsuza kadar kalabilmekti. «Ha^

Mbüyük**
bir Ç»‘«y«n gibi akyordu (*** oimad,g,m

? ^lum. •«**
U*Un bir huyuydu «m.

* „,e.n^cn,ek
WrdU B ' r d*h<‘ h>y*,Und. »Kiylr hr duy

^^ hisaedebibnlmt ki? Yirmi don y,lhk bir Rw;m, Vr

^uy*»1*10 y*km,ndHn bUe 8^'nemitin Bu gUw.l ^ hu

^
‘

deil miydi? Vücudumun cevab ene» diye yanklanyordu

ufak bir fslt, aslnda gerçek sorunun bu olmadn

wWy0ldu.
Hiçbir eye demezdi ama her eye de deerdi çunku

büyünün
istedii buydu.

Ancak bu olamazd.

•Büyüyü kim
balattysa o kontrol eder," dedi Konsül, "ama

*, onu bir asrdan fazla bir süre boyunca babo braktn

"

*Bu isteyerek olmad!"

Kaiann mükemmel bir ifadeyle kaldrd ve gayriresmi sa-

ylabilecek vampir kanununu tekrarlad "Burada amac deil

tonucu tartyoruz." Vampirler bu tür konularda çok pratikti

Harekelin sonuçlarnn zarar verip vermedii maksattan daha

önemliydi ve benim hareketimin sonucu felaketti.

*Y orijinal büyü... Mircea'mn benim üzerime koyduu?"

diye umutsuzca sordum. “Eer büyüyü kaldrrsa, belki belki

etkileri azalr."

*Bu çoktan denendi, Cassandra!” Konsül sabrla beni bilgi

-

kendirdi. "Büyü bunu dikkat çekecek ekilde kantlyor kendini

toparlyor."

‘Bozulmayacak m?" Zihnimi buna altrmaya çaltm ama

Bircea'nm derin düünceleri bana engel oluyordu. Kalam topar*
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livana kadar onun kollarndan ..ynlmav.

bir ekilde itiraz etti ve beni yamn. çekti

-Mümkün detil.’ dedi Konaül kibara,

Durumun .pUhn. önemsemeden |**in bjr

ittim Mircea ya yardan etmek iatiyorsa bile, berba,
,„ r

vmth. CasanovaV
göre, büyü Mrcea yla yaknla.,*,

£ I

hu-J. büyüyordu r bundan daha yakn olamazdk Bir SUrpJ
ikimiz de hiçbir eyi önemsemeyecek«k Bu da Myray, duJ
ck hiç kimsenin olmayaca anlamna geliyordu GörumüJ
kadar kolayca gerçekleebileceim imdi daha iyi anlyol 1

Bir an için. Konsül e durumu açklamay duundum
a

bana inanacandan üpheliydim. Ona sunabileceini
kantla

yoktu, vampirler kadere inanan tipler olarak bilinmezlerdi hJ I
hareket ettim, böytece onun keskin baklarndan sakanm*

I

Mircea’nn gözleriyle karlam oldum. Ayak

düünmü olmalyd ki. bu bir anlamda olan

anlamna geliyordu. Arta kalan berrakln ona anlat,K ,lM ,nl I

anlamas için yeterli olmasn ümit ediyordum

Dudak hareketlerimle, “Myra," dedim yavaça Bmuc*®

ler duyma mesafesinin dmdaydlar ve büyü olmadan dmu# I

güçlerini artramazlard. Ancak tüm vampirler her kmu ilan I

eksiksiz duyabilirdi.

Mircea uzun bir süre bana dik dik bakt, onun parçaln®

bir araya getiriini görebiliyordum. Ne kadar anladn imi-1

yordum ama Myra'yla karlatmda benimle olabilirdi. I
öldürmeyeçaltn biliyordu ve bundan yakasn nasl siyi cini I

da. Ona Londra'da adyla seslendiimi duymu olabilecei ayr

t
^n^tyor*. * b, o». ^

, (.rw*m *"**•
I

bile y*P*b' 1"''*1 ,«J* ** ry n*t„ M„.„
„*<*•(*>' k*"dlnl “v,‘""r' 1" ,„ r.

'

*y,
bi)iril.

Burtd* olman,nm «erekçe,!
fc^ ( . _ __

Yin' ^ Urih Mb«* imadan J
""^bdi. M>T

*'n‘n Py,h 'a "l<U*U «"“"'»nn

i#*»
1

Saald bir yl 8'*nl 's *ibl hlMM,lk, ' n 'onr Mma haMç,

,
»Bad. Sakin bir ses tonuyla. -|k, dakika.' dni, s.

rl*"1' *nUy,n* '“dar 0n* b*kt"" Slflrlama hnmbasnn ne
^

„
tükeneceini anlatmaya çalyordu

yemden

T»-

Gitmeme izin veriyordu

bunamayarak ona dik dik baktm. - Ya sen?’ diye sordum

Kafasn*
sallad. Bunun, bu kadar snrl bir sohbette anlatama

ml yoksa benim bilmemi istemedii anlamna m geldiim

tsn fark ettim. Dürüst olmak gerekirse bundan iplu Indun.®

cinsi IBenzer hileleri tahmin edebiliyor olsa da yeni hedefinin kene

Ryordum. Kollarn çürütecek kadar sk kavradm fark

atm Onu braktmda yüzü acyla kasld. Ayn eyi ben de

lügattim, (jetsin yeniden kurulmasna izin vermedii uzaklktan

doan fiziksel bir acyd bu

•Gitmelisin," dedi sessizce

Yutkundum. kinci geis benim için yeniydi ama Mircea için

'turas: kadar yalyd. Böyle hissediyordum Büyünün bana pen-

çeienni geçirmek için sadece bir günü olsayd, kimblir neler

yaardm? Konsül hakl olsa ve kendi zamanma döndüümde

büyü zayflaa dahi hâlâ orada olacakt. Onlarca yl içerisinde

.maça olgunlaacakt. Hareketlerine bakarsak uyandnda da

®tikam alacakt.
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Onu bu rrbunu-m*- K'lmuk «o «eririydi
^

çeMttm vurd ki? Mvnyta «nL.m.k
y,J

dr olürdiiknponu
yunmui. ««ilrrnu^l,. Bu, Irl,|lk,,

'

«nn» «ulunun, «rlil* Viuünnlrk, ptpunl* ,l^„
„J

‘Biliyorum.' dedi.

Gözlerini kapad ^ u*un blr «ün; vücudu,J ka

Onu geri ittim, öptüm ve «a aniden kayboldu
.. Ge,s bl ,

y
.

temasta olduumuz sürece tatmin olmutu ve ben
nedenin,

yordum. Aramzdaki ba güçlendiren eyi neredeyse hlv
'

fiyordum. Bu. dokunduumuz her yere mutluluk veren
cani,

t

enerjiydi. imdilik savaabiliyordu, peki ya onu terk ettii

ne olacakt? Geldiimde, çektii eziyeti hissedebil nl >, lm 1

loa görümenin onu uzun bir süre avutabilecein <jn ,
J

liydim. Hem aç bir adama bir srk ekmek önermek
K,b,. J

kötü de olabilirdi.

Mircea yavaça kollarn açb ve gen çekildi I

Ac hâlâ neredeyse dizlerimin ban çözse de içimdi k

bastrarak bir ekilde ayakta durabildim. Vahi titremeler iç,

yaylyor ve beni çlgnca sarsyordu, ellerim buz gibiydi

sarsan esintiye kar omuzlarm kamburlatrdm ve bej

ona geçmesini önlemek için kollanm kendime sardm

Casanova süreci zamanla oluan bir ba gibi anlatmt C

bizimki öyle hareket etmiyordu. Bu belki de büyü yeni nlmJ

içindi. Tek bildiim, hainceydi.

Mircea beni hâlâ tuttuunun izlenimini verecek kadar

y

duruyordu. An, sanki amonyak koklamm gibi kafam be
-

trmt, olanlann nedenini anlamam salyordu Beni br.

istiyor olmas ihtimaline ramen. Konsül buna kesinlikle kaJ
Onun kuklas olmay reddediyordum. Deerli mallarn çal

ve ba müzakerecilerinden birini tehlikeli bir büyünün eti

i BunuM,
e içimdeki ct

KARP.N ( HANi
f>

„ ..m*»'"
V*rt nuyu™,r" ^ ^

'"v.
m'r*k *dt,™dUm «m

<*''

alarak
yi b‘r tatottod» Buhnab|„d,,n ^

. lUC " . fnrkar

r. wvud) <‘Wük,rn *onr* r*.
*

„ gibi
olmayacaksan. lan canl tutmakla b,r qkan r4Tl,

b*k,,Unyla ’Bunu yok^ ^
^ bulsca»^"

dedim. Bu **fer funldamak içu, uramada

»friyorunl

gülümsedi, ama gözlerinden son derece uamtulu

belliydi*
“Üzgünüm, tatim.-

içonsül bir eyler söyledi, ama söylediklerim duymadm

3i, an.
oda ine düse duyulacak kadar sessizleti; sonra kutup

florlarn
anmsatan ve uuldayan souk bir rüzgâr odaya

Rüzgârn dalgalandrd saçlarm yüzümü kamçüyordu.

Ruz*âr bir anlna durdu. Özel odann yüksek tavannda guç-

topland, imdiye kadar gördüüm en kötü buz frtnas

ptlmak üzereydi.

Sert, iddetli esinti beni ve etrafmdaki küçük bir alan

görmezden geldi. Bir anlna koruyucu kalkanmn sonunda

tndn düündüm ama etrafta ne altn rengi birk ak
m de belirgin be köeli yldz ekli vard. Beni baka bir ev

koruyordu ve devam ettii sürece ne olduu umurumda deildi

Sükûnetin olduu çevremdeki bu küçük adann dndaki her

yer iddetli rüzgârla köpürmütü.

Mircea geri adm att ve peis’la ilgili bir eylerin yanl git-

tiinin farkna vard için ona acyla baktm. Onu doabilecek

«mçlara ramen tekrar kavramalydm ama beyaz girdabn içinde

®u göremiyordum. “Mircea!" diye bardm, sesim sar edici

"ttânn içinde kayboldu.
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Ne yapmam
gerektiin. bilmeden ileri at.ldlm<

Tornas n üzerine .«.m Neyse ki kar hrtnas,
bariyer,

t

'l

biriikte üeriedL Her ne kadar onlan tamamen
örten,Jfl

u an bacaklarnn donma tehlikesi dier sorunlan
nilr

çok küçük kalyordu.

El yordamma
Tornasn iplerini aradm ama bula I

Kar beyaznn vahice dövdüü bu dünyann ortasndaki

eyi göremivordum. Sonra tam yanmdaki masann u^nn1
ey dütü. Anladm ki bu tuhaf, düme sesi etrafn,^

J I

dolu tanelerinden geliyordu; rüzgâr, bovling toplan

h

m3
gündeki dolu tanelerini tayordu Vampirler. Senato nu^
duvar arasna slatklan için, oradan oraya sçramaklar

çare bulamyorlard. Bu, cehennemde langrt oynamak gJB

evdi. Eer Tornas bir an önce çkaramazsam ayaklan

lanacakb ve onu çekebileceim hiçbir yer vok

u anki durumumda, Myra'yla nasl

hiçbir ökrim olmamasna ramen bizi 1

Myra'y bulmalydm. Küçük bir topun içine kvrlmak re MirasJ
beni bulmasn beklemekten baka bir dileim yoktu Eer J

yeterince beklersem beni bulabileceini biliyordum Onu eJ

lemek için ne kadar güç uygulanmasna izin verilirse verili

geis her eyden daha güçlüydü.

Bir ey Tornasn sa bacana vurdu, bütün vücudunu

Uzandm ama bam korumasz brakmadan bacaklanm k -

bilecek kadar yakn deildim. Bacaklar bal olduu için o

çekemedim de. Acele et, diye aklmdan geçirdim ümitsizce!

Sonunda Tomas’n kelepçelerinden kurtulmay baardmw

oda aniden kalabalklamaya balaynca hemen oradan ka

Odann tam ortasnda bir dövme dükkân duruyordu, mi

o kadar yaknd la neredeyse üzerimizde gibiydi Neon

oVdKJS

yer yoktu,

sü uraabil* ,.j

i buradan kurt;kurtarmal

KAREN CHance

.

p"’""'*1' h*,,r'n M,c "w™ . .* „»kt. ol"1"'"" r"trnrn k" ^nd^, *'

«üyo^ Br“n,yr “mn -” krvnUntJT!
S» Ton.-'- •-«t»"1*" «*** »<*Mk

M*.
Ton»»'1 *“PVm ,a?,rl, ''n **" * onlann ^

„
dier «ntad»» Dükkan, yn „ra^

*1, uzanan nw»» *"*>* bir dia, bruamam
lndj

r^den beni de devirdi Birkaç »dm, daha atabilirin «i

^ kendimi içeri atmay baarabilecektim

pntldn’in elini kavramay tam becermiken birisi bileim-

^ çüudad. Lanet olsun ki kalkanm ie yaramamt Neyse

b sheba görevi devrald. Sheba, ya sfrlama bombas yüzünden

a da onu bir tehlike olarak görmediinden Mircea va saldrma-

in Ama beni her kim yakaladysa durum bakayd. Bedenimi

rektifcini hissettim, sonra kocaman bir kedinin hrltcn.

« arbal Senato liderinin acyla inlemesini duydum. Sheba

«bar ayama doru trmand ve bir saniye sonra Konsül ba-

cam brakt.

•Çabuk ol!" diye baran Pritkin dükkân havalandrd ve

ben yolun kalan ksmn neredeyse masann üzerinden uçarak

geçtim. Dükkânn kapsnda tepetaklak devrildik ve aniden tekrar

görebildim. Ne Tom ne de Mac ortayd ama bunun için endiele-

nmek zamanm yoktu. Pritkin'in, “Biz hazrz 1 " diye barmasyla

butun bina sarslmaya balad.

Bir dakika sonra, DTP’in temelinin tam ortasndaki pürüz-

® tata, fç gibi zikzak çiziyorduk. Tezgâha ölümüne tutunan

totkin’e ellerimleyapm olmama ramen, bana göre iyi vakit

Sinyorduk. Yeni kazlm tünelden gelen koyu bir leke gördüm

^ bir an sonra Kit Marlovve sallanan odaya sertçe yuvarland.
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sert ve kararl görünüyordu, Çocukluumuzda^,
k

meden tam olarak hatrlayamadm tehlikeli bir

Tabii o gece yarm düzine kadar yaras olmasna ragnu*„
,

' 1
konukseverliinden çok memnundu “Kahrolas!" pritk|

murtusunu duydum. Beni srtndan çekti ve ellerim, ^ J
kenarlarna bastrd, ardndan kulak zanm yrtacak ka t|a |
sesle, “Bekle!" diye bard. Daha sonra oday geçerek M )r

yanna uçtu.

Boumaya baladlar. Bu, büyü olmadan yap|an ,.sk

kirii bir dövü ve saf kastan baka bir eye benzemiyordu i
tam olarak elemi görünüyorlard. Marlowe bana bir J
haykrd. Ama çkardklar gürültüden onlan duyamadm

7

yeis'tan gelen ac dalgalarndan dolay çok güçsüzlemitim 1

Mircea'dan ne kadar uzaklarsam durum o kadar kotJ
yordu, neler olduunun güçlükle farkna varmtm. ( ;0, ls

beni âdeta kör etmiti, kaslmalar midemi duumlm,

almak giderek zorlayordu. Casanova’mn, gei^n etkisi .ltml

çiftlerin aynlk acsndan dolay intihar ettiklerini söyledJ

hatrladm ve sonunda ac çekmemin nedenini anladm

Mariovve, Pritldn'in kafasn kolunun altnda kstr.l mr

ikisi masaya takldlar. Zorlukla bulduum dengemi

kaybetmeme neden oluyorlard. Sonra Pritkin vampirigott

den bçaklad ve ayrldlar. Ama büyücü, nefes alamad]

sersemlemi görünüyordu, bir sebepten dolay her ikisi de

avantaj kullanamad. Korkusuzca bça çkardnd du

bir anda duruverdi.

Dizlerim masann kenarnda acdan çözüldü, /orli-

kalktm. Ama artk umursamaz davranamayacaktn Binim

gitti, sanki birisi teybin dümesine basmçasna kesildi. H
almak için bir iç geçirdim ve tekrar derin nefes alabildik !

KARFN CHANCF.

^
tan

baka bir duygu hissettim: Açlk.

""b*»" ^d*r kuvV',U oklu*u"u »"“•> «un yoklusunda

„ ljV
»bil*y

ordum Ayn ' anda gulmek vt
«diyordum

‘"

d,„
k«rtuln’

a '
nSa"' tÜke,e" b‘r m“"ulukNMû*

**
Ve ardndan

arzu hemen balad.
{diti-

v

Masann
etrafnda içimde garip bir boluk hissederek yal-

ladlm.
Sonra camdan darya baktm ve az,m açk kald,

ördüüm ey geis' unutmam için yeterli oldu. Önümüzde kum

tal
koridor veya bombo çöl yoktu. Onun yerine hafifçe esen

nJl
gânn, sola yatrd uzun otlarla dolu geni bir çayrlk vard,

younn etkisinden ve günein yüksekliinden gün ortas

buunu tahmin ettim. Uzaktaki keskin mavi dalar karta kaplan-

Dükkânn ön kapsn süpüren hafif rüzgâr lk bir ekilde

«jyor ve yabani çiçekler gibi kokuyordu. Her ey çok güzeldi.

Mac dikkatlice perdenin arkasndan ban uzatt, sonra saf

bir neeyle çlk att. “te oldu! Bir de yapamazsnz diyorlard!

Canlan cehenneme!" Kalkanlarnn hareket etmeyi durdurdu-

unu. birden sradan dövmeler gibi donuk kaldklarn fark et-

tim Ardndan gün aard. Mac, çlgn serseri, dövme dükkânn

doruca büyülü geçitten geçirip Periler Ülkesi’nin içine atmt.

239 .



10. Bölüm

M<f ^ Pritkin'i, Marlovvela ilgilenmeleri için braktm ve geriye

^ru kotum. Tbmas, Mac in dövme yapmak için kulland., ma-

balanmt. Rahat görünmüyordu ama en azndan odann

f,rafna
frlatlmyordu. Daha önce, yaralarna sadece ovle bir

pa atmaktan
baka bir frsatm olmamt ama imdi zamanm

vard ve Jack hakknda son derece kaba biç ey söylememek için

dudaklarm sktm. lassa
Tomas inledi ve masadan kalkmaya çalt ama balan buna

ian vermedi. Böylesi çok daha iyiydi. Çünkü Jack onu. göüslerin-

den göbeine kadar sanki otopsi numunesiymi veya barsaklan

çkm bir hayvanm gibi yarmt. Bir zamanlar mükemmel

ancaku an enkaz halindeki bedene baktm. Augusta'nn Jack'in

iini gerçekten bitirmesini dilerdim.

Hem kendimi toparlamak zorunda olduumdan hem de

bandaj yerine yerletireceim bir eye ihtiyacm olduundan

yutkundum ve kafam baka bir yöne çevirdim. Vampirlerin,

yaralan ne kadar korkunç olursa olsun müthi bir iyileme güçleri

v“*. muhtemelen Tomas onlan hemen iyiletirebil irdi Ancak

yaralarn köeleri bir ekilde bir araya gelirse bu çok daha ko-

olacakt. Bu yüzden de bir beze ihtiyacm vard, hem de bir

^hi beze. Daha önce ie yaradn düündüüm, uygun çaraf

. 241 .
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ve battaniyesi olan portatif karyoladan ie j,a^ ^

srada, hemen yan bamda koyu saçl, parlak k

* T,
1»

b,

giyen bir adam olduunu gördüm. Ben farknda
,,h

bir yolcu daha nasl almtk ki? Adam birden kaL^'"
1^

i* nnnn tzn süredir orada oldufrnmr. 381,11
o*..e onun uzun süredir orada olduunun farkn

, V
»*V.bu ekilde deildi.

“nan bana., "diye söze balad Billy. Ayakta r|

eliyle ban tutuyordu. “ki Rus piçiyle girdiin, çk^ ^
beri kendimi bu kadar kötü hissetmemitim - div .

>anvn<1
*|

nonn,

Temkinli bir ekilde ona doru uzandm ve onu
™

dürttüm. Benim kadar katyd. Bileini kaldrdm

settim, parmaklarmn altnda güçlü ve salam at\
,

,

^
imkânsz bir eyle karlamamak için elini braktm

^
adm uzaklatm. Arkamda baka birey daha hisseti

^

doru baktmda yerde uzanan tunncu-kahvereng b r e|,

^

buruna geldim. Elin devamnda benzer renkteki bir t* n/jSt
olan bir kol uzanyor ve o da çplak bir gövdeye ba|Jn . ^7
Sonunda, bunun Pritkin in golemi olduunu algdayabildm

k,

*

yüzünden kafam karmt, artk çamurdan deildi

Nabzn kontrol etmeme gerek yoktu... Kesinlikle nefes aj
yordu, tuhaf rengine ramen mükemmel olan gösü normal *
ekilde inip kalkyordu. Bu, bir insan için normal olabilirdi Sihril

canlandrlm hamuryn olmasndan dolay, bu durum onj
için normal deildi. Gönülsüzce kontrol ettiimde an.t..-, ^
olarak da mükemmel olduuna yemin edebilirdim, kald k tahl

önce kesinlikle deildi. Ardndan gözleri -bu sefer gerçek lan- 1

lan- beni akna çevirdi. Kahverengiydiler, kalar ve kirpikleri I

yoktu. Hatta, hiçbir yerinde kl yokmu gibi görünüyordu. I

Bll/ye baktm. Yüzü solgun görünüyordu ve bir buçuk crdr
j

erteledii traa kesinlikle ihtiyac vard ama dier yandan iyi I

KAREN CHANCE

srlar önce balk yemi olmutu. w

‘‘"‘I*» y«*
0yn‘d,fcm ‘ h,wn"" " «"fan. diWuW„

Mac'in deliliWer'ndt*n birine daha ihtiyacm yoktu Bi,

sonra bir yerlere tftmedigmmi fark ettim, oda keamlikl,
J
* j^rdu. Billy ask'" ™ Penüdemi, jdderte yerimin kalk,*

* „ periler Ülkesi nde deprem olup olmadm düpmmey,

Billy önce gösünü yoldad,. sonra bir çl.k att, „
ba$m>. k*™m ve b*c*U*nn sanki üzerinde korkunç

j^lder
yürüyor"1 gibi silkelemeye balad.

xyaga
kalkt ve elbiselerini yrtarak odann içinde dans et-

’

balad. Davranlan ve odann dönüleri golemi sinir-
ceye W
kndirtniti.

Gözleri kocaman olmutu ve az, Billy'ninkilerden

daha üz bir çlk atmak için açld. kisiyle de çarpmamaya

iiarak odann
dier tarafna doru yürüdüm ve bir çaraf al-

d,m
Kumatan parçalar elde ettikten sonra, birbirlerine ve dier

yalara çarparak odann içinde kouan Billy ve goleme dikkat

ederek Tornasn yaralarm sardm

kisine de çarpmadan Tomas’ masann altna çektim. Ardn-

dan masann altna girdim ve sanki birazdan kanayacakm gibi

hissettiim kulaklarm ellerimle kapattm. Benim iim bitmiti.

Bu krizle de bakas baa çkabilirdi.

Çat aniden uçunca, kaçmak bir seçenek olmaktan çkt. Bir

saniye için, sadece mavi gökyüzü ve de iki tane san kelebek go-

nindü. Sanki bütün bu hasardan küçük böcekler sorumluymu

gibi. Arkasndan yeil, parlak ve iri pullarla kapl bir ey be-

lirdi. ki adam birden, çinemeye ihtiyaç duymadan yutabilecek

kadar büyük bir az vard. Ne olduunu anlamam için burun

deliklerinden duman çkmasna gerek kalmad. Beni görünce,

. 243 .



'*
,

KARANI KifNtiOu.lsi

tuninni renkli gözlerindeki krmz g,„ hrhrkl,.

hrr formül kedi fihl ksld

Çatdan *m*i inerken nanlmayacak k«,|m ,

ve koyu san dl|leHvle birlikte çenesini g<ird,„n
, u

kokan nefesini yüzümde hiaacttiimdc gözlerim
V(l

' '
,u

|

nakaklm. I|te bu anda golen tamamen kendini k.,

''H
bir ekilde ve çalklar atarak doruca ejderin üatüL"' '‘“B

portakal renkli gözlerin ona odaklanmasna neden "j ^
1

denin içinden geçtiinde ejder onu takip etti. önüm,
i!

bo>Tiu. âdeta bir pul nehrine benziyordu ve vucdu,,

geçebilecei kadar büyük bir delik açmaya çal,yordlj

Emekleyerek masann altndan çktm ve isteme^. J
Joe'va çelme taktm. O ise bu esnada gömleini yrtm '

T|
trnaklayarak krmz yaralar açmaktayd. Onu beniml,

t, r J
masann altna sürüklemek için bileinden yakandm
hzlyd. Daha önce kapsnn açldn hiç görmedim
mn uzak köesine kadar kotum. u anda da göremyorrmj
her zaman o kapnn bir süs olduuna dair bir inancm var* I

ama Billy bunu anlamamt. Kap koluna aslp çevirerek kap,, |
açmaya çalyordu ancak en sonunda kapnn kolu elinde kaldJ

Aklm karm bir ekilde ona bakakaldm n ;,h, aJ
hiç bu ekilde görmemitim. Onu sakinletirec ek herhatm *y

söyleyebileceimden emin deildim. Öncelikle öyle bir gerçek!

vard ki, insan eldindeyken Billy oldukça uzundu. Onu etksül

hale getirecek herhangi bir silahm yoktu, yanmda olanlarsaJ
tabancam ve bileziim- bu yeni eldindeyken onu oldum di

Dükkânn ön tarafndan patlamalar, küfürler \t m nlar

duyuluyordu. Sonra rüzgâr çkt ve sanki yüz helikopter perva-

nelerini ayn anda çalrmçasna bir ses duyuldu Yukary

baktmda, çlk atan ve pençesini yüzüne getiren edrrhay

KARFN ( hant p

iMyh bllUnar.b k.,.„hk

"I**"*
1 Ç«— Mu *m.nl<n^

S* tÜ"' kl-‘ - -—
, .

—v* fr, ln-J*"*• *^ * rt* ^*
,1
,arl»l»r,n

üzerinden uçarak gitti.

?

Büly k-P'n,n y*n,n- y*,k,,
bi,^

atann
üzerinde duruyor ve pamuklan kan^rdu Hçkr»

bKk.r>
aZJndan ° dr,,rTn,* »*. «mk bui-^ Onunla konuup onu «kinle*,rm-y, çah^,^

kj

pntkin
arkasnda Mac ve MaW|a perdenin oradan «çm*.

prd
Vampirin ellerinin kelepçelenmed,m gördüümde r,*

^ük bir öfke duydum Vampirin ilkyapt ev* TfJfIuVj^
ptmek oklu.

-pritkin! Durdur onu!" Büyücü donmu bir ekilde BlK mn

jtu ekline
bakarken odann öbür tarafna doru koymaya ba>-

j*jun. Masann altna doru uçtum ve Tomas a çkaramadan

öo« Marlowe’u bileinden yakaladm. ‘Uzakla ondan 1
'

armt. Tabii ki de bir insann, usta vampiri istediim

sapmaktan alkoyabileceim düünebilmesi büe çok komikti

Kendimi geriye doru çekip hançerlerin olduu bileimi yukan

kaldrdm ve ie yaramasn umut ettim ama hiçbir ev olmad

Bileimi ileri geri çevirerek gümüe baktm. Nesi vard bunun’

'Bizim büyümüz burada ie yaramaz." Markme bunu sakince

söylemiti. Tomas’a zarar vermeyeceim, Casse. ster inan ister

inanma ama yardm etmek istiyorum."

Tabu, o yüzden katledilirken oturup seyretmiti Marlow un.

Elizabeth ngiltere’sine dayanan bir ünü vard. Bu. Kraliçe mn

asuslanndan birisi olduu zamanlarda balam ve o günden ben

tftpde artm kötü bir öhretti. Hakknda anlatlan hkiyelenn

parças bile doruysa, onu hiçbir ekilde Tomas m yaknnda
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itmiyordum Kur?. C*ktft takdide neypuhil^^
•Defol." diye haykrdm. Ama benimle lart»mnk

V(>ri|

masann altndan çkt. Tornas n yaralarn, konimi
k,b|

o kadar da kötü görünmüyorlard Gözleri ar!tlnJJ
'"'

*

ba$n kaldrmay bile becerebilmiti

-Onu duyamyorum," dedi. Yüzünde saf bir Jmu,
l«luk

ü
desi vard Sonra gözleri kapand ve ba seramik

ekilde dütü.

Kalbim neredeyse durdu, çlgnca nabznn
;„,n

(

1
meye çalyordum ancak tabii ki bulamadm Bayl,m,

transa geçmi gibi görünüyordu ama emin deildim. To,ndJ
önce baka bir ustayla gidi ve yasad bir kavgada bul,

UlJ I

Bu küçük savata vampirlerimizden birisi kolunu kaybctnZI

barsaklarnn yans dan çkmt. Bize geri getinhU^

öldüünü sanmtm ama Eugenie onun tedai

duunu söylemiti. Bir gece aniden, kazanp

sormak için uyanmcaya kadar haftalarca hareketsiz
Ktl

Tornasn sadece transta olmasn umuyordum, her iki dunnJ

da yapabileceim çok az ey vard. Vampirler kendilm

sinler ya da iyiletirmesinler, ne yazk ki onlara uvgul ^
çok fazla tbbi veya büyülü çözüm yoktu, önemli olan k >m

iyiletirebilmesi için onu yeterli bir süre güvende tutmakt I

Pritkin’e sert bir bak attm. “Marlovve niye hac : I

“Çünkü ona ihtiyaç duyabiliriz?" Bu zalimce hu
'

j

"Onun kim olduunu bilmiyor musun?”

“Senden çok daha iyi!" Gözlerini, duvara dik dik Ivak lk1M

geri sallanan Billy'den ayrd ve tamamen bana çevirdi kz»

deildi. En azndan öyle tahmin ediyordum Ama bu tarklydU

Gözlerini nasl olduysa o kadar ksmt ki âdeta iki lazere

Yüfündcki
ifade hayat, tehdit altndaki ym^ w,,

.

“'S'1*"
ÖWn’CU1 '^W ,*ro*m™

" •Ç* 1»™”"'" 1,in UtaMto, «nk ,

^ „„iye «artUyor™. gibi y«.r.k konu**»*, -
Prn

u>rdk ama her ev planladm ..
* *

k«me "rd,k *m* her P*ani*dgm „ihi

",„„,ü« bur«J«
büyüler olm.k„„„ Mn „,,h

..M«t4vvh. Müttefiklerim tim K;»;.: _ » » ,

w
^

M^ »nah

,M.nn«'
“n,r,‘ydl - MUt,',iklcr"'n"l' n ciddi h», „0

, ,ki«
de »«'>ns'1 olarak '*k*W »y>lm.7. Durumu daha

^ületiren eyse u ejderha O. kapnn bekçisi Kftcr kendi

biz»
yenemezse takviye güç istemek için gider Periler

rjHa
olduumuzu hâlâ bilmiyorlarsa da, naslsa birazdan

öft-

(TflfCC
kler. Senin de bildiin Rbi kapya geri dönemeyiz.’

•Senato bizim peimize düer mi?" Cevab duymak istedi-

imden emin deildim.

Pritkin kz* bir kahkaha att. Ama elenmi benzemiyordu.

•Hvr,
azndan geçi için müracaat etmedikleri sürece ge-

IrmezJer Bizim de yaptmz gibi, geçi izni olmadan Periler

tikesi ne geçmek onlar için ölüm cezas riski tayor."

*Ama bu ite hep beraberiz." diye atld Marlmve “Benim de

^ zn jm yok ve periler mazeret dinlemek konusunda pek iyi

smazlar. Yakalanrsam öldüriilebilirim ." Gülümsedi. “Dolaysyla

^kalnmayacam vc sizin de yakalanmamanz» salayacam
"

Mac homurdand. “Gerçek u ki. birlikte olduumuz sü-

rece güvendeyiz. Yalnz olan herhangi birisi, tek bana Pcnler

Ülkesi nde bir gün bile dayanamaz.

Marlowe omuz silkti. "Bu da doru. lk askeri fikrimi one

sererek bu bölgeyi b.r an önce terk etmemizi önerebilir miyim?

Kaybedecek zamanmz yok."
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Pritkin. BlHv'yi bUeklrrindrn tutarak av**,, k
,

okkal bir tokat att. “Hakl. K#rr periler bâ*i bulum., ""'"J
ni yende derhal öldürürler ya da fidye ivi„ b|/| (

Senato ya grri Çürürler.
-
Tokattan aonra Billy tJ,.

,

çalt ama Pritkin kollarn talimce arkaana bu l,

engel oldu vr hana doru tti. “Toparla kendini. h,,,,
^

emretti. “Ben benimkiyle Ujçikminm Ardndan han-k.-

Sonraki birkaç dakikay korkmu Billy Joe’yu sak,, i
çalarak geçirdim. Bu arada Mac de benim kalkan,,,, \ J
ediyordu. Dinleyebilecek kadar sakinletikten sonra N, ! J
kadar korktun?" diye sordum. “Artk bir vücudun var *

k J
nazikçe çimdikledim ve sçramasn seyrettim. Koca h.(,

., j

zaman istediin bu deil miydi?" Benim zamanm,
j

sürece iyi vakit geçiriyormu gibi görünüyordu

Hâlâ okta görünmesine ramen, Billy

geri geldiini gördüm. Hiç belli etmeden

ve beni dudamdan öptü. Geri çekildim ve ona bir tokat!

Yaadm ok, bu tokadn hedeflediimden daha sert <>J
salamt ancak o sadece güldü. Can acd için t-lj|

yaarmt ama yüzündeki ifade zevk aldn göstern

nymu... gerçekten doruymu!"arm bir ekilde bald!
Mac in srt çantasn kartrmaya balarken gözleri iyice a .14

Sanki altn dolu bir hâzineyi elinde tutuyormuçasm. birH
iesini çantasndan çkard. Kapa henüz açlmamt i

elleriyle kapa açmak için uramaya balad

Anlamyorsun Cass," dedi Billy, gözleri alev ah \ i

biliyorum, arada srada senin vücuduna sahiplik yapyorum I

hiçbir ey tam olarak gerçek deil. Sanki her ey bir
|

desinn arkasnda gerçekleiyor ve ben aslnda o sis pel

dokunuyorum, onun tadm alyorum." Hayal krkl içer

KARP.N
|

., *M»***"— -m klnMy.
**

l|f
»lurfk ym <•***•« v>'*'

0 kl h,r klÜ •oh*».» ~tmt.— I* •*** ’Onu h.n. v»,

«m«p*"* '•‘p «ay-»*, lup^n,

Jerhal
elim** a,dl w

«nd„d,

Keyifle
dizlerinin üzenne çökerek. 'Aman Tanrm- ^^ -Tanrm!"

Tam ona gösteriye bir son vermesini söyleyecektim ki Mac

*0 ,
bilgilerle içeriye girdi. “Kalkannla ilgili herhangi b,r prob-

ieo,
yok. dolaysyla sorun geis olmal. Ne de olsa dûthracht

buralarda en kuvvetli seviyesinde
"

-Ama kalkanlarm daha önce burada çalt ve büyü yapl-

anda ben on bir yandaydm." diye ikâyet etmeye baladm

•Zaten geis'n etkili olabilmesi için çok gençmisin, bu nedenle

etkilenmemi olabilirsin. Bu kalkan aura nn üzerine bir eldi-

ven gibi geçmek için tasarlanmtr ama bedenini doru düzgün

sarabilmesi için sabit bir alana ihtiyac var. Çalr durumdaki

bir pets çok ciddi bir tehdit olarak alglanr ve senin doal kal-

kanlann bunu için harekete geçer. Dolaysyla dardan aktif

rtügn kalkanlar ilemez hale gelir."

Sonunda anlamtm. “Pritkin bu yüzden Miranda dan kor-

kuyor. Gets’ kaldrmad sürece o dövmeyi yaptramayacan

biliyordu."

Annda söylediklerimden piman oldum çünkü Mac. küçük

<ki bir gargoyle\m Pritkin’i bu kadar korkutmasn son derece

«inceli bulmutu. En sonunda onu sakinletirmeme karn

^ duymak istediim hiçbir ey söylemedi. "Cassie. bu de-

nBÜI har<*et halinde olan küçük bir çocua eldiven giydirmeye
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!*«*» t. no** çrnklarn tdivnnlnri 1
takdirde ektivmlm giydirüken çldrabilir^

M»,

\Otynrmm V* konuuyordu v* bir an için aile*^ . j
mrrak ettim Pritkn onun ölümüne sebep okh,

frjfld
“B

arkasndan vas tutacak binleri vard.

•peki, düzeltebilir rnurin?'

•Üzgünüm. Caasie. Geistan kurtulursan hem^
balayacaktr Yoksa. ..*

"Mahvoldum’

"Öyte görünüyor

'

BiUy sanki günümün gidiatyla ilgili bir y,n

muçasna tam o anda midesindeki bütün biray

özerine kustu Tam zamannda geriye doru sçrarla, d
Senin neyin var böyle?*

Homurdanarak doruldu. 'Mideme sürekli kram

Homurdanarak ona içenden bir bardak su alma-.., •-

'Dik otur!' diyerek onu uyardm “Miden dah,. .

bebee bira vermezler, dolaysyla sen de baka u,n

Hindeki biray alrken daha yüksek sesle homurdanma ]

'Biraz merhametli ol. Cass!'

Elimdeki ieyi salladm ve birann çalkalanma s* i,

dim. Kçn kaldnp da Tomas konusunda bana ya r :

belki gen kalann sana verebilirim."

Marknve gülümseyerek, “Gittiimiz yerdeki ka^r nla

bar var,* dedi.

“Hcnyt gittiimizi nasl biliyorsun?’ diye sordum

Çünkü çok fazla seçeneimiz yok." detli Billy Varm
27 0nce ^^“’ne piyango kazandn söylemi gibi bakl

• 250 .
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.
‘“dany1a^ ^ ** >„ w

bir müzik var
'

^
lh

. idets
tabancadan çkan kurun *,bi bi,

_ tatil unMI7 nt'rffi#»
^

"-peki O *•«* *«"*»' Onu, dnUm.p ,** güvenli bir yere götürmeliyi/,* diye hzlca eklert,

tfmP
kasaba?* diye sordum Mariowe a

.0 oyardaki kale ve yerel bir kasabada Kara PjfVr yawor
casusluk günlerimde bana iyilikleri dokunmutu^ 1 aditnHr tprnh pHl-n îlL ..u

„ bilgi
alveriinde tercih edilen ilk yerlerden biriydi Ak

* casuslaryla ilgili bilgi tozuyorlard ama bazen skmd

jBnlJn
jantnda beladan kurtulmam için bana yardm ettikleri de

00b... tabii lü karlm ödeyerek.’

-periler Ülkesi nde casusluk mu yapyordun’* diye sordum

pararak.

y^afksve gülümsedi. "Ben herkesi gözetlerim Benim iun bu.*

'Bunu sonra tartn, dedi Pritkn, ban perdeden içeriye

^tonutu. Yaranda sakince duran golem perdelerin havalanmasyla

iZd "Eer bir anlamaya varmadan Kara Elfler bizi bulursa
“

Tamam, anlald.” diye mrldand Marlowe O ve Billy,

mas masann altndan çkardlar ve battaniyeden yaptklar

hr sedyeye yatrdlar. Periler Ülkesi nin güneinin, vampirlere

tarar vermedii konusunda Marlovve’un yeminlerine inanma-

a ramen Mac onu destekledi Parçalanm çatdan içeriye

izan güne nlan Tomas’a dediinde onu yakmad, dolaysyla

onlann hakl olduunu kabul etmek zorunda kaldm.

Sedyenin bir ucuna Billy bir ucuna da Marlovve geçti Onun t

Ürt), hiç kimse bakmad zaman Tomas a zarar vermeyeceim

*Bantj diniyordu. Ama Tornasn yan arln bile tayamazdm,

ki üzerimde bu kadar çok cephane varken. Yardma olmas
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için baka birisini tercih ederdim «ma çok fa7ja ^
Mac bizi arkadan takip ediyordu, ihtiyaç duyuU..*,,"'

sarlabilmesi için ellerinin bo olmas gerekiyor, |„ ''1

hizmetkârlarn korkmasna mani olmak için gnbu
r,k

«»

alyordu. ^
Zavall golem gözleri fildir fildir bir halde tF tilriyoni,,

i

bir rüzgâr, ku cvldamas veya Billy nin ark soy|
eiTl j

korkudan sçramasna sebep oluyordu. En sonunda p 1

tekrar hayalet yapmakla tehdit ederek sakinlemesi

Golem sanki daha önce bunlar görmemi gibiydi
f

insan gözleriyle daha önce hiç görmemiti. Nelerin zararl
\

zararsz olduunu kestiremiyordu. Hayaletlerin han* J
bal olarak hareket ettiklerini bilmiyordum ama golem nT
sünü yalayarak geçen uçuan çiçekler karsnda çii* atm

I

baklrsa, biz insanlann kullandklar be

Nihayet aaçlara ulamtk ama buraya kadar

braktmz ezilmi çimen izini ben bile takip edebilirdim!

takip edecek herhangi bir deneyimli iz sürücü kolaylkla U

bulabilirdi. Önümüzdeki karanlk ormana bakarak içimij

birinin bir plan olmasn umut ettim.

Sonraki bir saat tam bir kâbustu. Ormann içensndc

çka ilerlemek her ne kadar muhteem olsa da bir o kadar ^
korkutucuydu. Tony’nin çiftlik evinin etrafndaki asrlk al
lann bir fidan kadar kald bu ormanda, iki dev me< a

geçtik. Gövdeleri, içinden bir araba geçecek kadar geniti <1

tabii ki bunun için önce bir inaata gerek vard. Çünkü .adl

gövdeleri, çevredeki çou evden daha yüksekte kalan ar

olmu köklerin üzerinde duruyordu. Aarlarn ikisi de bir

kapsnda nöbet tutan askerler gibiydi, yosun tutmu dallanj

lam verir ya da uyanrcasna yukarya uzanmt.

U|ivuk. K bir yeri i*,,*

N«*>" '-"i
b.r p.Mka

Pâiunn *e kültüm olmu, ç.l,|,k|ann ,r„,r,u ^

"»*-

f*—- d0kU"dU B,r ^".Un
* bir yaratftn dtai. ta» **, J
* Korkuyla

»çrad.ktan sonra b„„un , u„ü y,mmhrh
bir daldan ba,ka bir ey olnud,*,,,, fark^ *»

m kötüsüyse kokuydu. Çimenliin kokusu taze veW k.SIyd,

^burada insann houna giden yeilliin kokusu yoktu Or’

ggo «iden
slanm balçk, alttan alta çürük ve eki kokuyordu

fen*
doru zorlukla yürürken bir yandan da bu konuyu dü-

rüyordum ve birden fark ettim ki bu, ölümcül hasta olan bir

insanla
seyahat etmek gibiydi. Bu halde olan insanlarda, ortam

^ „e kadar hijyenik olsa da üzerlerine yapm ve baka hiçbir

rr benzemeyen hafif bir koku olurdu. Orman buram buram

ehm kokuyordu. Bu, henüz avlanm bir av hayvan gibi deil

aeçok uzun zamandr hasta olan birisinin yayd koku gibiydi.

Kesinlikle çimenlikte olmay tercih ederdim.

Hissettiim korkuyu belli etmemeye çalarak hiçbir e\n

farknda olmayan Tomas'a biraz yaklamaya çaltm. Ama bu

»manda doal olmayan bir ey vard. Aaçlarn arasnda sü-

flilen bulankk alacakaranlk gibi duruyordu ve çayrl terk

eder etmez üzerimize sanki bir arlk çökmütü. Her ne kadar

»açlann daha fazla büyüyemeyecein düünsem de karmza

Ç>kan bir sonraki aaç öncekinden daha büyük oluyordu ve onla-

kaç yanda olduklarn tahmin bile edemiyordunuz. Yorgun

0,n beynimse aaçlarn kabuklarn, üzerinde mantar bitmi,

^kall ve göz altlan çökmü, yal yüzler olarak alglamaktayd

Marlovve birkaç defa benimle sohbet etmeye çaltysa da

Aymazlktan geldiim için bundan vazgeçmiti. Düünmem
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grrrkrn hmk» eyler vard. MraHa Myra V, n^,|
,

bulunca ne vupucuktm? u anda burada '

4ü,J

neden Periler Olkeui nde »aklanmay trrrjf, r|I

' J

Hakknda hiçbir ey bilmediim v*. hana tamanj'"
'

yepyeni Nr oyun yerivd buran Güçlerini,
K ,U(

tuzaa düürmek için yaklamak aon derece ,itx oJJ "J

k
**l

nr kadar mttrt olduktu k,anutunda da hiçbir fikn„

' ^
korumalanna olanlar gördükten sonra Srnai,, „

^
eskisi kadar güvenmiyordum Ya bu çldrm y*n

,

yaramazlarsa ne olacakt? :

t

Diker daha az önemli konulan düündukç, „

da bozuluyordu, örnein slanm olan paltom
^

anda hr banyoya çok ihtiyacm vard Ve Mircea v K , r

'

mimar derecede çok istiyordum. Her ne kadar da

olsam da içimdeki bu açlk yok olmamt Kend.rm^
paket sigara içen birisinin uçak yolculuundyf^l^
sediyordum Tabii benim için yakn geleceimde h

0
rahatlama gözükmüyordu.

Nihayet mola için durduk. Her ne kadar a£,. . n|
esinti olsa da aada, yer seviyesinde nefes bil, al

Billy, Tornas n ne kadar ar olduu konusunda b , dj

sadece bir iki saat olmasna ramen butun gun yunul ^uned

yeminler ediyordu. Pritkin’in tamam için verdimi uf

ikence aletini çkarmam beni biraz rahatlatmt -n

lanm kyafetlerimde herhangi bir esinti hissettim Mm

Tamamen dökülen yapraklarla kapl olan on a

nine, yüzümden terler damlar bir halde dermans k

derin nefes alarak eildim. Burann büyülü hr orm b

gösteren ilk kant ite o zaman gördüm. Parlak krn • ^
kapl bir aaç kökü topraktan çkarak tam burnunum nN*

(AMN (HAM ,

_ bu !»!•*' o*w' *tora*

•BU.
^ *** n0?

“ IWkun yak,n,,n* Rrlmr,lv u.

yua bir udim Htm *t>k. yupr.kbnn

gZtm*»
(|W,u

muWn«du

-Mr c**“*!
" M,rl<’wr un *™

'-w...,,.

..«du.
’Onizrdzn k»ç»m.y.r.*,m,z, ^

bJ|MUnou
biriz dzh» uzun Mina*n umuydum -

•Kimin casusu?*

Yanmza gelen Pritkn, 'Kara Eltlenn.* diyen* v^,ir ,_

(fvaplsd.
"Buras onlarn orman "

•Büyük ihtimalle." diyerek söylediklerini onaylad Mari-rv».

•AIM oncf müttefiklerimize ulamalym "

"Hiçbir yere gitmiyorsun," diyerek araya girdi Kntkn ‘Bar-,

br sembol ver, ben giderim*

'

*N«eye gidiyorsun?" diye sordum ama kimse beni dini»

iyordu.

*Seni tanmyorlar,” diye itiraz etti Marlovve ‘Benden he

irpn bir iaret alsan bile tehlikede olabilirsin."

Pritkin sevimsizce gülümsedi "Bu tehlikeyi göze alvorum
'

Mac boazn temizledi. “Belki en iyisi benim gitmem.' d\e

teklifte bulundu. "Bunu yola getirmek için zaten yeterince u£

'•fyorsun," diyerek bayla golem gösterdi bu arada o da bir

kabuunu büyülenmi bir ifadey le inceliyordu ve devam

ve o beni tanmyor. Eer bir ey onu korkuturca kontrol

•knda tutabileceimi garanti edemem .’

0 da benimle gelecek."

• 254. • 255»



^LGEsl

*$u anda kavga etmemiz bize bir fayt)a

dielerini dile getirdi Mac.
,k;l

1

“Böyle bir kavga olmayacak!” Pritkin ban
do
^d,"Herhalde sen burada kalp ona bakmay

söylememesine ramen kimi kastettiini
ikirnj

Cevap vermeden önce Marlowe a baktm. LâUe|

^ ^
’ r

bandajlann düzeltiyordu. Göz göze geldiimiz^

'

“Frtnada bamdan yaralandm," dive l,
^

I

„ .
7 d V*J«1'j

elledii zaman yuzunu acyla ekitti, “önce R a

krd ve imdi de bu. Zannedersin d binlen vücudâ
bölgelerine de nian alabilir ancak, ah, hayr.-

^ "

Ona gülümsemeyle karük vermedim. Marlo**

ac çekiyor olabilirdi veya beni ne kadar zayf oldu/
drmaya çalyordu. Ancak eer durum buysa kesinlik^

zaman harcyordu. unu örenecek kadar yeterince

görmütüm: Eer bilinçleri yerindeyse ve hareket

ölümcüldüler. Tomas için yapabileceim çok fazla bireyi
ama en azndan Marlovve'un kafasn koparmayacan
olacaktm. Pritkin’e bakarak bam salladm

“O zaman hizmetkânn ödünç almak durumunda n

Biz durduumuz anda Biily kendini vere atarak v,- u-
ayandaki botla uramaya balamt. Anlalan yeni \

henüz almamt, midesi ve ayaklan hâlâ bir bebei nk

hassast. “Emin misin? O bir savaç deil."

Sadece ters bir eyler olabilir diye gelecek. Sana ulanp

:

uyarmak için."

Bununla baa çkabilir,” diyerek Billy’yi dürttüm

sran! Tabu ki ikâyete balad ama onu bir birayla kand

baardm.

. 256 .

karen chance

^.M-cnbud^br^p.^^
Ml«no.y««Ve„ ç,z*11 , drflOTMWw «

Sllanm.» ona K>np gel" «te lam* bun™ fefcm,

hS1 0n,da oldukl>"n<‘an em,„ .

t##*
notu UU'"

‘Zaman burada •»» "kikte Wra,w
prf,

gelan OBUalanm bazen birkaç ay ,r.yU ge |,>ortar amj

hlMtoyorlar
ki ayn. günde gelm.ler vey, ^

^ onlarca yd geçmi oluyor. Bunun ristanatigm^
^.Heyeneriik."

•idare ederim." dedi Pritkin. Bu arada çlumdgm, palto,,,

hanelik bulmak için kartryordu içinden üç geni, kutu

jgadL Bu kadar kuruna niçin ihtiyac olduunu sormadm.

Bten bilmek de istemiyordum

Mac’in srt çantasndan çkard kapüonlu siyah pelerinle

kendi üstündeki deri paltoyu deitirdi. Deriyi ise goleme giy-

dirdi Golemin portakal renkli, kel, oldukça uzun ve ayaklarnn

çplak olduu düünülürse bu çok iyi bir kamuflaj deildi. Yine

de idare ederdi.

‘Sence burada kalmal m?" diye üphe içinde sordum.

Pritkin bana cevap vermedi ama Marlovve hafifçe gülümsedi

‘Periler Ülkesi’nin bürokrasisine göre eer büyücü yannda bir

hediye götürmezse kendini asla dinletemez."

‘Hediye mi?" Tam olarak anlamam için birkaç dakika geçti.

‘Demek istediin ey... ama bu kölelik!”

‘0 gerçekten canl deil, Cassie!" diye itiraz etti Mac.

Pritkin’e bakarken gözlerini yavaça açp kapayan bir çocuk

Peydim. 0 da bu srada golemin uzun paltosunun dümelerini

ödiyordu. Dümeleri oldukça ilgi çekici buluyordu ve renginin
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turuncu olmasnn dnda insannkine
benzcy,.,,

dürmeleri kurcalamaya devam etti.

“Bana gavet canl görünüyor,” dedim.

“Onu daha sonra alrm... zaten beni sadece
i

için gerekli!" dedi Pritkin ters bir ekilde “Yok**
>

senin h>
kârn götürmemi mi isterdin?"

BiHy panikleyen gözlerle bana bakarken içimi çekt„

ki hayr!"

“0 zaman anlamadn konularda bana tav«kJ>ve v
t*rrnekll

vazgeç!” dedi sertçe, üçlü yeillik alana doru ilerleyi|>
kaybolurken.

Sonraki birkaç saat sinirlerimi gergin tutacak birkaç ev
geldi. Bunlardan biri ve en can skc olan,

pek yavrulan gibi beni takip eden babo
olmama ramem kahretsin ki be dakikal.na hile bi7y|H
dinlenemiyordum. Etraftaki akaçlar beni seyrederken v,,el h«
örtüsüyle kovalamaca oynamak zorundaydm

Pritkin’in gitmesinden ksa bir süre sonra orman.l a

kular -kartallar, baykular ve hatta akbabalar etr.tn iakt

aaçlann üzerine dolutu. Onlann dnda baz küçük me

er de vard. Yeni gelenleri aralanna almak için kenar çekil

kulann kanat çrpmalan dnda hiç ses çkarmyorlard Birli

dakika sonra hayvanlann arlndan dallar sarkmak ad.

Sanki bir elence merkezinde dolaan seyirciler gibiM

anda enteresan herhangi bir ey yapmadmz goz unun «e

lundurarak ovun daha sonra balayacan düündüm ve bu d*

moralimi bozdu.

bo».n dig.r oobep*. b.„aniytnm

„|arak y«t»" Tonu» için elimden bi,w .

n‘n~

^ kûfkulânn! gidermek için yanIUb^m^™
cunkii

yo»» kapl ' h‘yrlln im tM’n hCT yorde takip ediywö„

Pefimi
emdiklerine göre baçka nelerden bealendkienn,

kim!

bilebil^
7

Herhalde en sinir bozucu eyse, Marlovve'un sohbet etmeye

duvduu yeni ilgiydi. Pritkin duyma mesafesinden çkar gkmaz

bana
doru döndü ve neeli bir ekilde gülümsedi. “Biraz, sohbet

edelim,
Cassie. Eminim korkularn geçirebilirim."

O srada ayak bileime dolanmaya çalan kökten kurtul-

Ojya çalarak,
“Niçin buna inanasm gelmiyor acaba?” dedim.

“Çünkü hiç hikâyeyi bizim tarafmzdan dinleme ansn ol-

mad." diyerek bana scak bir ekilde gülümsedi. “Aslnda bu

konuyu daha önce de konuabilirdik ama Mircea'yla görev için

gittiin yolculuktan geri geldiinde bize bu hakk tanmadn.”

“Beni öldürmekle tehdit eden insanlarla genellikle sohbet

etmem."

Marlowearm görünüyordu. “Ne demek istediini anla-

myorum. Senato’daki dierleri gibi ben de kesinlikle seni öyle

görmek istemiyorum, hatta tam tersi.”

‘Peki, Agnes’a ayn eyi söyledin mi?"

Marlowe kalarn çatarak somurttu. “Seni anladmdan
ntin deilim.”

Pritldn’in bana verdii küçük tlsm cebimden çkardm.

Onu benden geri istememiti, dolaysyla onu cebime tkmtm.
imdiyse onu bir sarkaç gibi Marlovve’un gözlerinin önünde sal-

“Bunu tandn m?”
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Tlsm benden »di ve elinde evirip çevird,

Dik dik ona baktm. Mariowe'un bu suikast.
pl»nUvoklusunu direnmek beni artmazd Bu, ünün,.

t

vordu. Ama onun itiraf etmesini beklemiyordun,
-

yordu ki, Agnes’ ortadan kaldrmasndan ve ha
, r

için benim volümü temizlemesinden memnun 0 |a
"^1

“Bu bir .Aziz Sebastian Madalyonu." Gevek
( | Ur

lanmdan tlsm ald. Bu arada Mac yanmza
ge lm , s ^

ey söylemiyordu, herhalde o da birazdan bir itiraf ,|, u

d

düünüyordu. Eer öyleyse hayaJ krldna uram^
“Yllardr bunlardan hiç görmedim. Tabii, onlara ht

mad.'

“Ne için ihtiyaç duyulmad?" Mac in surat birden f>ntk)n I

en üpheci haline benzemiti.

“Veba büyücüsü," dedi Mariovve sabrszca. “Azz s. t

hastalklarla savatna inanlr. Her ne kadar çou .

XIV. yüzyldaki Kara Ölüm zamannda yapldysa da benirnl

manmda da Avrupa’da hâlâ popülerdi."

Daha iyi görebilmek için öne doru eildim “Ne ySB
bir ans tlsm m?"

Mariovve gülümsedi. “Onun gibi bir ev nsanlar k.

ve ailelerini korumak için bir eyler yaptklarna inanmak isterisi

Bir çeit ironi," dedim. Mac ban sallad ama Mark

karm gibi görünüyordu. “Bu tlsm ksa zaman önce büaj

öldürmek için kullanld," diye açkladm.

Mariovve kalarm kaldrd. Bu ifade, onda gördüüm

doal tepkiydi. “Pythia öldürüldü mü?"

Mac, Pritldn in küfürlerinden birini savurdu. “Peki, sen

inadysan bunu nasl bilebilirsin?” diye hararetli bir ekilde

karen chance

d,ndr *vtrdi ' B,rW

-Boyp"^'
dtdi M“ w ra*d* 1^" «ileri.*»

7,

njt
„»nik vard!" Bunu aanki v„npin bçk,».
ama Mutam rtkUrnm* bem«niy„rdu

”

-Tabii ki olacak." Surat ifademi görünce bana dönerek anla

^ "Kurutulmu kara kurbaas, tozu, arsenik
*

tUm

|D
maddeler, lehimlenmeden «mce genellikle bu tarz eylerin

0* kAtrir. Bu maddelerin, hem hastalklarla savaao, hern de

madalyonun
deerini artraca düünülürdü tabii fiyatn da'“

-Yani zehrin madalyonun içinde olmas gerektiin, m^
porsun?" Dönüp Mac’e baktm. “Onun cinayete kurban gitti-

poden emin misin?"

•Cassie..." dedi uyanmasna. Bu konuyu Mariovve un önünde

tartmak istemedii belliydi ancak ben bunda bir zarar görem-

vordum. Eer Mariovve, Pythia'nn ölümünü planlady-sa, o bunu

üten biliyor olurdu; eer bunu yapmadysa belki bize birkaç

ipucu verebilirdi.

•Cesedinin yannda bunun gibi bir madalyon bulunmutu

diye anlatmaya baladm Marlovve'a. “Onu öldürmek için bir

ekilde kullanlm olabilir mi?"

Yüzünde düünceli bir ifade vard. “Cilde deen herhangi bir

ey tehlike yaratabilir. Kraliçe Elizabeth de neredeyse bu ekilde

suikasta uruyordu. Ben de bir zamanlar bir Katolii, tespihini

«enik çözeltisine batrarak öldürmütüm," diye önemsiz bir

Siymiçesine ekledi.

Mariovve beni korkutmaya balamt ama en azndan doru

bsnle konuuyordum. “Bir inam hangi yöntemle uzun zamanda

^dürebilirsin?"
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daha fazla?"
-Bir saat veya

-Hayr, alt ay kadar."

Marlovve kafasn sallad "Eer kolyesini Vok ^
zettiye* batrdn ve devaml madalyonu

ellerinde
l

dükünsek bile bu ie yaramazd. Zaman içinde
arsenik

'

toplamasna ve kzarmasna sebep olur. Dolayyla I

çektir Bu nedenle zehirleme ilemi, yemeklerle
zehir*,

^
azar konulmasyla gerçekletirilir Bu çeit zehirler

tat, J
kusuzdur ve küçük miktarlarda kullanldnda

belir '

|
gda zehirlenmesi gibidir."

“Ama onun yemekleri özel olarak hazrlanyor u.
(1 |

lice kontrol ediliyordu," dedi Mac. “Leydi Phemono* I
nusunda. . son derece titizdi. Hatta bu konuda

paranoya»,

vard diyebilirsiniz, ancak. " Marlovve neel

girerek, “Benim duyduum ey bu deildi,

holand belli oluyordu. "Yalandkça i

inançl olmaya ve her türlü tlsm almaya baladm ^

Örnein zehir katlm yemein üstünden geçirildi, ,1

dönen bir bçak, zehirli bir svyla doldurulduuml.. . I

söylenilen antika bir Venedik barda..."

n

.

bir ekilde h

“Belki de bir ey görmütü.” Agnes çok guçlu hu . nil

Ürperdim. Kendi ölümünü görmek ve bu konuda h I

pamamak kimbilir ne kadar korkunç bir eydi.

“Belki de!" Marlovve tekrar bana gülümsemeye ki mal

bu houma gitmedi. “Eer öyleyse, kâhinlii onun pek

ramam ki bu da benim tezimi doruluyor Büyümle ]«
öncekileri koruyamad gibi seni de koruyamazlar v aB

ederim ki biz bu konuda daha etkili olacaz ”
|

262

«er konuma istemen konuma.^
t

^ «ürece seni zorlayamaz' *da f*»-

.gen bundan o kadar emin olmazdm, büyücü (

t*»**
,m

* r;
nd

‘rî
buy"l,nn^ **** eks"m' N,-‘ ou„„

0*0» bir ** y*pm“' hayal bil, «
"

S&t buldugu n"m'fi*' nl lanmas.n iaiyonm ve „nun

^ istediini
bilmesi gerektiini düünüyorum .“

•Birim iimize karma!” dedi Mac korkutucu bir ses tonuyla

-Ah, a™ bu yalnzca sizi ilgilendirmiyor, deil mi?- diye

güdü Marlovve. “Cassandra birlikte olduu kiiler, tanmal “

Sonra çok
masum bir ekilde bana döndü. “Yoksa sen Pritkn m

Cemaat in ba suikastçs olduunu zaten biliyor muydun?
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** m.!****” kaç»,^
Miad- ‘Bu kainlikle <lo*n <k*il'- dcd, w hl2|

|JJj£
^«.Inuy» balad M.rlowe on. bakmyordu bile. „„w lt.

anlamyla bana dikmiti

•Anladm kadanyla daha önce bunu bilmiyordun?- diye

sordu.

•Bana her eyi anlat!"

•Cassie, sakn sana söyledii eylere inanma Bunlar tama-

men palavra..." diyen Mae'i susturdum W
-Bu konuyu tartamayacak kadar yorgunum. Mac.' dedim.

Sesimdeki belginlik gerçekti. Yapmak istediim tek ey. slak ve

hareket eden aaç kökleriyle dolu olmayan, yumuak bir çallk

bulup on iki saat kadar uyumakt. Fiziksel ve zihinsel olarak

tükenmenin eiindeydim. Duygusal durumum da o kadar iyi

saylmazd. Ama Marlovve haklyd... bunlan duymam gereki-

yordu. Daha sonra doruluu konusunda karar verebilecektim.

Marlovve’a bir daha sormama gerek kalmad. ‘Cemaat in,

“eden bir eytan avcsn görevlendirip birliimize gönderdiim

®erak ediyorduk. Bir sürü uygun vampir uzman var ve çou

John Pritkin’den daha diplomatik diyelim. Ayrca zaman-

*ima d* üphe uyandrcyd çünkü eskisinin yerine Pritkn n

Seûrümesi senin gelmenden sadece saatler önce gerçeklemiti.
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Sanki amin gelecein belliymi ve Prif .

,

iatiynHarm gibiydi
* n 1,1 bi*«n

-B«i bir eytanla Untrmaan. ve öldür,
dr." dedim Bu. Mim» ve benim <Uhn nl( .

"I'r"«n ü,nr^

konuydu Ncrcdcv»c yiyordu PriUtln “'"""«O
çok ey hiltmmlu «m. cytanUr knnuBmd, ul"''’'''"'

****"> v, özellikle de^l.nm< onu **,

-Bu teoriyi duymutum .m. Cemutin 1«aldrmasna neden olacak üpheli herhangi
gileyece*ini beklemesi garip gelmii, Eer isle, ,

"»

yüriiaeydi ... eer sen kaçm olm«uyd,„ ve Ta^*
etmeseydi «akam kesinlikle hatralardan slinm™ /, T
durdu.' Senato yla kesinlikle sakin geçmeyen o ilk b„, 'S
nn anlarnn bu akilde dejerlendirilmes, «deniy|t

*

huzursuzca kprdandm ama sözünü kesmedim

,

eksik kalan ksmlan olduunu biliyordum/ dn,
,

‘Bu sebeple gizlice bir aratrma yürütme* \ll]rM
“Hiçbir ey bümiyorsun," diye itiraz etti Mac

Marlovve kalarm yukarya kaldrd. Yüzünde. saraymn

lerine çamur bulatran köylüye bakan bir kraln ifade.

Tam tersine, çok fazla ey büiyorum. Örnein Pritkin n bil

fazla ölümden sorumlu olduunu biliyorum. Onun, Ct

kesinlikle ölmesini istedii birisi olunca bavurduuk old

biliyorum. Avn avlamak için gelenekselin dnda yont

kullandn büiyorum..." Tek kam kaldrarak bana bakt

in avlarnn yerini bulmak için dier avlarn kullanma*

“Onu dinleme, Cassie,’ diye söylendi Mac. Ayak b

dolanmakta olan bir kökü tekmelemek için durdum •
1

içine doru lavnlp giderken geri döneceinden hiç üphem >

Birden, bir balta sahibi olmak için dayanlmaz bir arzu h

• 266

»,d«t t**"**
"tabn,r*i" »mprtm

loU
.h«n d*h* ** J«*» iyi h,ÜI/"

‘ btr “u.htu.1^ «, „

wns Mf h*1"' *"> “"W '«• yeniUun '

Ç*'^,du An“ k“* Mr “ *Ç*n . hsn, ,k ,

lW,
unlulü»“

n y™"* *Whn saklama
,

pntkio'.o
beni öldürmek tateyp «rmrt.fcr,,

h^*",m». |," Aslnda Is yeni bir fikir Eikli «T
^ndan beri bu varsaymla hareket ediyordum

Mac’in srt çantasnda kum çorap aramaya haladm B-mde

bir çift olacakt ama Mac çantaya koyma zahmetinde bulunma

niti anlalan.
Yannzda bolca bira, silah ve tonlarca cephane

varken eer temiz kyafet yoksa yanl insanlarla taklyorsun^

demektir.

Ortaya att bombann bekledii etkiyi yaratmama*, heve-

sin krsa da Marlovve devam etti. “Kendini tamamen Pritkm in

dlerine brakmsn ama onun hakknda hiçbir ey bilmiyorsun!

Cemaat’in onu gönderme sebebinin seni öldürmek olduu ap^y

ortada."

“te bu vampirlerin neler yaptklarn gösteren çok güze!

bir örnek, Cassie!" diye bard Mac “Yarm yamalak gerçeklen

kullanarak kendilerini sütten çkm ak kak gibi gösterip bua

de boka batryorlar!"

'Baka bir av bulmak için senin yardmna ihtiyac var.'

diye hevesli bir ekilde devam etti Marlovve. Mac’i kesinlikle

ciddiye almyordu. "Ona ulat zamansa sana ihtiyac kalma-

yacak ve öleceksin. Tabii sana yardm etmeme izin vermezsen.

Senato nun tek istedii.
"

- senin her hareketini kontrol etmek!" diye araya girdi

Mac “Cassie, yemin ederim, John Cemaat in niyetini örendii
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junan buvuk bir aknhk geçirdi Güç onl^

w Myranmöliu»ûyfeis^^ ..

egrtilnu kiinin Pythia otoraynn garantisi \0jL :>
**^

iare, bela brolernr tannmam ve eitilmem^ ^^ '*

ooiütian birisi olursa? Peki va Kara Cemaat onü ,

Tandm b«r eytan daha Kidir diyorsun
.

hafifçe gulümseverrk Mac azndan kaçnh,^^
r^ll^ ama benim tarafmda yer almay seçmede-

*

dâhil okluu için ona inanman tercih ettim

Gözlerimi Mariowi diktim. 'Mac hakl Pntt-

varak kendini av ilan etti ve pazarlklar neticesine-
^

ölüyordu Beni sadece tuzaa düürmek amacmc,

için bu abartl bir davran olmaz m?* 1

“O. bu ekilde hareket etmesiyle ünlüdür.’ dh^rt-,

cevaplad Mariowe. Bana çevirdii baklar yoinö*,. 2
teriyle ne kadar samimi olduunu anlatmak tstnr -j

amacmz herhangi bir ekilde seni kandrmJk fffTp.™
mak istedi imiz, büyücülerin egemenliine kar bir j
oiduunu sana göstermek. Bu durum PythiaTann 'ürÇj
kar karza kaldklar bir kader oldu ama senin kadere -J
zorunda deil. Biz yapabiliriz../

Ehmi havaya kaldrarak, hem tehlikeli bir e» c.

z*ran Mac i delirmeden önce durdurdum hem ur V j

konumasn kestim. “Yeter artk, Mariovve Gervr- a

w üiç kimse tarafndan güdülmeye de niyetim yok’

“Sen sadece sana söylenenleri biliyorsun * dec el

‘Müttefiklere ihtiyacn olacak. Cassie. Hiçbir kudrn* -±-

km tek bana yönetmemitr. Elizabeth tarihe rr.
. -

"»I

krahçe olarak geçti ki bunun en önemli sebeplenr I

^üna >etenekh kiileri toplamasnti. Onun bu ka«iî‘ I
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mchascj

S
bir ekilde yaayamazsa» Kesmi

* »«kö^
,

Teera

anda uzun vadeyle ügüenmyonr \la-w-^ pB..m» ap^Um «iatmav,

-Zamanla müttehkkre ihtiyacn olduunu anlayacak^
orada olacak. Büyücülerden tarkb olarak, senmie ber*-.

i&jyoraz~ senin kararlarn kontrol etmek deil*

-Tabi- bu nedenle rai Mircea üstüme dûthrodu koydo?*

. Gets önerilerde buhmmak a.

b]-0tjl amaayia devreye sokulmutu MarWun suratmdi
|

0^ de bundan haberdar olduunu gösteriyordu.

•Bunun üstesinden gelmenin yolunu bulacaz.* diye **

*rk *Bu arada. Senato sana konuna vdediyor.* Güderim

jp-jdym uada Mac de homurdand

V decfi küçümseyerek. 'koruma keÜmesmi haptsk ât-

i**'*--’

Bunu tekrar deerlendirmek tstevebhrsm.' ded: Var -y

sam. ‘Lord Mircea ran yanh kararna kahk Senato geçmie

ser. korudu. Ki bu arada gerçekler sadece tek bir eyi ispati: -

yor Büyücüler Pvthiaiun tahtna kendi adyUnmn oturmasn

scyor ve bunu gerçekletirmek için her eyi yaparlar buna

ide dâhil/

Baka bir yalan daha!' diye bam: Mac ava^ nriayaraic

** buna frsat olmad Bir sürünme sesi duydum ve göz açp

opayuraya kadar, bütün gün bana musallat olan aaç köklen.

**»sanp sarmalad Bir eyler söylemeye çalyordu ama sesi
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çakmad Sadece saniyeler içinde, banlan kolum k.ul

kökler tarafndan tamamen yutulmutu ve saden'
*^

"J

nüyordu. Her ne kadar faydasz olsa da kendim k,m
' Rq

1

çabalyordu.

Markme da ayn dunundayd ancak kurtulmak
,gn I

çaba sarf etmiyor. sakin sakin oturuyordu Markn?
tl^

olmasna ramen, daha gevek bir ekilde sanlm , stl jfl

sadece gösüne kadar çkmt Belki de onlarla sa\^

«aman seni daha gevek bir ekilde sarmalyorlard v
1

1

örnek alarak hareketsiz durdum \ e bana saldrmamal
a 1

dum. Sonra fark ettim ki tek sorunumuz kökler deile, |

‘Biz casus deiliz,’ dedi Marlowe gökyüzüne doru J
sesle

“Topramza izinsiz girdiniz," diye cevap geldi, 'dolanl
biz ne dersek siz de öylesiniz."

“Kimsiniz?" diye sordu baka bir s

yen bir varatk, Marloyveun arkasndan

havada süzülmeye balad. Yaklak bir metre uzunluüm^E

krmzs saçlara ve dev parlak kanatlara sahipti. Tanmam J
birkaç saniye geçti, bu bir hafta önce Dante de gördüün,

Ama o zaman sadece birkaç santimdi ve bu konuda vanlJ

olamazdm. Periler halkndan ilk gördüüm kii ovdu ve v»|

unutmam imkânszd.

yüzümün ö

‘Sakn ona ismini söyleme!" dedi Marlowe hzlu s> 1

nurtarak ona doru bakt ve köklerden biri azn tamama!

kapad. Vampirlerin nefes almak zorunda olmamalar avan M
zira ilk kökü bakalar da takip etti ve görünürde sadece bir tuta*

kahverengi lüle kalacak ekilde kafasn sard. O kadar boai

bir ekilde azn kapamlard ki baka bir yardm alabilecei

hiç zannetmiyordum.

KARF.N C HANC.F

I nah» ryi

Büd,^ Vd-nyU^^ * *
^ad* kullanlamazd Dante de tanmtk R*rr *

^
.Bünun

için çok büyük bir ödül alaca**.- diy^ u
anlatmam, engelledi "Yakalayn ‘ Aaçlann

imde sopalar ve kalkanlar olan dank görünümlü kaUhahk

crvp
frlad. Neden ellerinde silahlan olduunu anlamanuy

^ Etraf»
yaydkian koku, birisin, etkisiz hale getirecek kadar^ ve kötüydü.

Gayet garip görünümlü bir çift yaratk üstüme çulland

göklerinden
kurtularak yürümeye karar vermi, çok çirkin iki

tfaca
benziyorlard Eer insanlar iki metre boyunda ve eninde

olsalard
daha yaknda olann az da olsa bir inam andrdm

j^leyebilirdim. Saçlar, köklerde bulunan parlak krmz renkli

uzunlara benziyordu ve gözleri ile dileri san renkliydi. Cildi

(jftik ve çatlaklarla dolu bir aaç kabuu gibiydi ve ayn orman

toprann rengindeyd Mee yapraklanyla kaplanm küçük bir

den parçasndan oluan bu ey giyiyordu ve bu giysi de kamnn

bvnmlan arasnda kaybolmutu

Orta ondan yaklak yanm metre daha uzundu ama o kadar

gem deildi. spanyol batakl younluu ve görünümündeki

krt gri saçlar dizlerine kadar uzanyordu. Yeilimsi gride kapl

bedenindeki ince kaslar, inanlmaz uzun kollarnda belli oluyordu.

Vücudu bir canldan çok, budanm dallara benzeyen gövdesiyle

çatlam bir aaca benziyordu. Üzerinde kyafet yerine uzun, kirli

gn bataklk eritleri ve dorudan doruya bedeninde düzlenmi

gibi görünen birkaç erelti otu vard.

Elimi burnuma götürüp nefes almak zorunda olmamay

•Akdini. ‘Onlar ne?"
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•Kara EJfler.’dedi Marlovve “Devasa met.

latklan srada kökler olabildikleri kadar h,|„
,

'
' r

VJ
onu omuzlarndan sardlar. Neden böyle oldugu
uzunluunda bir devin öne doru çkp da küçük h!r

" ^

lüündeki sopasyla akaklarna vurduunda
atlan,

içini çekti. “Yine kafam!" diye söylendi, sonra »0,1
Mar|oJ

döndü ve ykld .

h
Çeri^ I

Zararsz olduumu göstermek için kollarm
k,,|,|

çekildim, bu ne yazk ki doruydu. Silahmn
içinde J

‘ ^1
çantam çok uzaktayd ve baka da silahm yoktu Kk 1
güldü ve grtlaktan gelen sesle anlamadm bir dild<* J
ler söyledi. leriye adm attklarnda gözlerimi onlardaî®5
zamanda patikada yaylan köklerden ayrmadan gen

| t
. ...J

yaramad, kendimi etrafa saçlm yapraklann arasnd! |
buldum. Ben yerdeyken, kökler bileime sarlarak *> n |
•astrd. Bir dakika sonra, uzun olan ey üzerimdeydi

gelen nefesi, gübreyn gibi kokuyordu

“Cassie!" Mac’in sesini duydum, bam, o tarafa çev •

, Tjdf
I

zayf köklerden kurtulduunu ve benim için kotuum.
Ti
I

Her ey sanki yava çekimde yaanyordu Neolduun. ^ I
nuz ama durdurmak için bir ey yapamazsnz Kökler :0I I
uzand, çlk atmama yetecek nefesi almadan önce k - w I
bm canl bîr mzrak gibi onu delip geçti Yapabildiin *>. I
orada uzanp onu acyla kvranrken seyretmekti Hr iar I

keskin olan dal uyluundan çkyordu. Sonunda çc m I

becerdiimde sendeledi ve sertçe dizlerinin üzerine dutu. I

BacakJanmda kaba parmaklan andran kölde^h^ert|

Sonra ortumdaki ilii buldular ve telala onu çkarmak

fermuann söktüler. Mac'in acdan kvrann, kalçasn ddfl

geçen odundan kütleyi çkarmaya çalmasn korkuyla
*-'n

I

>n svn ucu iremeyen eller,,^ " *

^.Tbu ^fer de boynunun etrafndak, ey onu

-Hayr? Onu rahat brakn! Öldürüyorsunuz!"

Kökler ya anlamadlar va da umursamadlar
üzen

tlk
birdenbire ortumu aa çekti, kalçam, soydu ÜZ

L* bir
hareketle ortumu dizlerime kadar indirdi. Onu teZ

hdü» ama bu yaayan bir canldan çok tahtaya vurmak gibiydi

* tekmeyi
hissettiin, de sanmyordum. Yardm için etrafma

bakndm ama
bulamadm, Tornas n narin bedeninin çuvaldan

bir fark
yoktu. Marlovve'un bilinci geri gelm, 0imasna

üç
dev tarafndan tutuluyordu ve bir dieri de bandan çuval

geçirmeye
çalyordu.

Mac köklerden kurtulmay becermiti ve bir eliyle boynunu

kurtarmaya çalyordu. Dier eli bacandaki yarasnn üzerin-

deydi, ki çoktan yeri sanki atar damar kesilmi gibi slatmt

Ama en azndan dier kökler geri çekilmiti. Eer mücadele et-

meseydi onlarn ilgisini çekmeyecekmi gibi görünüyordu. Ger-

çekten ölmeden önce, sadece yere uzanmasn ve ölü numaras

yapmasn umabiliyordum

Adrenalinin iddetiyle kendi bama olduumun farkna var-

dm ve benim hiçbir klasik savunmam burada ie yaramazd

Bileziim artk bir süsten ibaretti. Kalkanm çalmyordu. Sheba,

Konsül e saldrdktan sonra ortadan kaybolmutu ve geis saknd.

Ya gücü perilerin üzerinde ie yaramyordu ya da bu yaratklar,

yeisin onlan tehdit sayabilmesi için çok garipti. Tlsmm bana

yardma olabilirdi ama gömleimin altndayd ve kollarm ba-

mn üzerindeyken ona uzanamyordum

Zayfyaratk ortumun kalan ksmn yrtp onu uzaa frla-

ör^en
- iman olan üzerimdekilere pençe atmaya balad. Kolsuz
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f^rfim «rw4 w yrtlmaya ,|.n
,

pamukUn. ti«nrtmti çkarabilccrknu
gl ,n(|

<>h,,,,
h*

nm yal*m«k »çn durdu. sanki beni tatm*k
v""'"

«vUr,

,

yanama damlad Soluk vr yap yap Vlla
,

boynumakn akyordu Çiidi atmaya çaltm
aadrrr hr az dolusu kirli. irenç sav tad aldm

Ne olaca hakkmla hiçbir fikrim yoktu. kafa.sll ,
t

kiitlc tarafndan kapana kslmtm ç çamarm
dmda ani hava okunu hissettim, o anda sonuçi.,,

semeden yön deitirmeye çaltm Ama gücüm yeter,, |
Biraz hava alabilmek için yüzümü ümitsizce yola J

dim ve sonra onu gördüm. Bir silah hemen yanmda ,j 1Jr

'

|
hiç farknda deldim Runik kemiklerden biri ortumu |
dddannda otlann içine dümü olmalyd O kadar küçukTJ
hiç kimse fark etmemiti. Eziyet edercesine

duruyordu, solgun kemik parças nemli yapfafclarü^SS l

mülmütü. Sadece birkaç santim uzakta durmasna ran
,nJ

kavrayabilmek için hiçbir ekilde ulaamyordum

-v« RUÇUktM

«‘«A# ..*j
> yapraklarn 4nt pJ

Bu birkaç santimi nasl katedeblecem buln.o,,
, nax.l

ken, iki adet ufak tefek ama kuvvetli kök, avak biledim. I

ve yukanya doru sarlmaya balad Dizlerime ulatk . ndl

bem çekmeye baladlar. Canl balar bacaklarmn ustu idari

kvrld ve geni çürükler brakrken denme öyle bat, r : a I

bir an için bacaldanm ikiye ayrmak istediklenn du lutnB

Kalçalanm daha ilerisine yol vermedii için sonunda 1 .*ar.

Savamaya çaltm ama ne yaptysam en ufak bir de^UH
olmad. Artan panik duygum düünmemi neredeyse imKja.su-

latnyordu. Üzerinde birkaç parlak yeil yapran buk

dal parças havada süzülerek dönüp yüzüme kondu <
a<i,

|
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r*r
*"kU' ,‘*n* "k k'm'B “>* »w*„,

f.mm**""
J,
,» bir •*“* <*"*n ( mu biati,an .lal,, Mn,

K"" 1 " ' 1

Â ac vererek hem omuzlarmdan Vavt*i, ve ,n«nl,u.

rL.oU0*âl*frtM' ‘•mr ,,“ k"m Sen
,

*“
lKUdumda

dlöttunun kapatmad*, her yere

ujrekcOertnin
verdii acy *urmralcn Keldim ve tek ttUhm

dal
parçasn azjmla kavradm. Gözlerim, runk kemiin

^
ndeki ince örülmü aaç eritlere kilitlenmiti. Sadece bir

“*fn

^bileceini biliyordum ve konsantre olmak zorundaydm

^paçaamn »nuna ulamay
baardm Sadece dokunablmem

ja miramn
içine alabilmem yeterli olurdu. Sonra bir eyin

hrdadn duydum, aniden midemi kaygan, yapkan bir ey

kurttu
Donakaldm

Sanki eski bir ey uzun zamandr yer altnda çürümeye bira-
|

lolmti-
Süngerimsi, nemli ve ikindi. Yavaça, kammn alfana

dojtru bir solucan gibi seirerek ilerledi. Bana saldrann omzu

verohn bir bölümü dnda bir ey göremiyordum ama beynim.

»tamda olup bitenler hakknda devasa bir beyaz kurtçuu veya

«unruk ebadnda bir solucan hayal ediyordu. Buz gibi nemi

bacaklarmn arasnda hevesle ilerlerken, kalbimin durduuna

yron edebilirdim.

Korkudan sanki felç olmutum. nsanlkd bu ey bana

doru patlayacak çürük bir meyve gibi büyürken, ben sadece

orada öylece uzandm. Âdeta bir buz saça gibi hassas yerlerim-

den sürtünerek geçip bütün sm alrken vücudumdaki tüyler

örperdi. Yaratn organ titreyerek ve korkunç bir pelte gibi

«Alini deitirerek vücudumla badaan bir yer aryordu. Ama
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K OtANl HIN < 4^ i.» s)

hu «r*»**#»"* tvnmrn hiçbir^
mi |<r#*** »%«>**. *»flku n^unh»,

v H
«eri r4h tahta h»r çubuk fthod Egr hu r» I^^MmknMunuUrknuM lK|, r k

(

.,

'

''

I

ttporthm Bir an yeil adam rtsane>,m anmv.»

«anlan «efeninim hinn topraka kurban «>», i(

‘

.«un hedemnden bereketli \e tetgm Urunfe XvUvj
H

hu orman, »e$»l hr kadn tercih ediyormu ...k,h
’

,
J

C*** attm w vahi haeketferle kafam,

jta hiçbir «ngr pUnh deildi. ne yaptrmn tarkm.),
. ]

Tüm bunlara. vmnaftma dokunan sert ve küçük |
oknu$t\ $a gözlerim onun runik kemik olduunu fr*

'

kaftan tekrar atmam halad Onu nasl kuHanac*ilr

di ne r mrad^mdan emin deildim Yine de katar

•dm haytmhm çünkü azm pek de ie varayartk tu

Her ne kadar bunun do*ru hr ilem olup •.«}

»m de h*r eyfer ters gitmiti Kendim, hrTnda ramann ,

dafaka öncesinde de*l. »ki dakika öncesinde bulmutum j•damUr Nenim için geliyorlard. Mac onlara ens«

adyordu. beni kurtarmaya o>fe odaklanmt k
mu murak köklerini görmemiti Bu seter tevd.

Onu rvarmak için haykrdm ve hr köeye att -

dagn kotum

Tekrar serbestçe nefes alabildiim için imdi hyk

«fchyvrdum \e etlenin övfe titriyordu k çanta» . v .-

:

*®m 'feniktim Ksa yaratk hana ulatnda sadeo

Tiörtümün önünden hem yakalad » t s

Çekü Ayaktayken daha etkili olmalyd k hu seter :
-

"“S*» Tlsmm ortaya çkmt, göfcuslenmn ar.»'

^kta BUh nn kolyesiyle çarpyordu Birden sald -
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fi.****"*
OVUf’Ur',U *•

-Mr
*** V*n **k ^•utann ^7 **

ulak' kavradm
*

’ yayann en yi niânetudrtkl,m Han. hu konuda h
hedelfenm

^rtnanh"»
Nianm için «diefenmm«ct,mn s.„kl^

w >moiu atar veriyim

j^nn derisini parçaladm Umu olan tu birm ^
4an. yerde Meta top K'h» bir ha) almt, rllenm yomtafo

*sun urenne koymutu Götünen o ki. denur mermiler ontaa

*, «auvda.
Ancak bütün yaralarndan urup g,b, birmw .

nraoi ramen her ikisi de canlyd ve arjörüm bittiinde hâlâ

irket ediyorlard kanamayarak onlara haktim Bunlardan

îu -,m durdurmak için ne yapmak gerekiyordu?

Pntkin'n verdimi palto dinlenmek için durduumu.-da çan-

nn »»tunda çkardm yende uzanyordu ama doru mermi

pn »aktm yoktu. Ksa olan yaratk at yapmay durdurduumu

ârt rtt »e benim için usand Üvez aac tlsmn alnna doru

fhniro geldiince sert bir ekilde bastmim Etrafndaki kabuk

nd siyaha döndü ve yanan bir kamp atei kokusu yayarak

latasuu tutup çt&hkiar atarak benden uzaklat Tekrar dene-

'Y 'inemeyeceini bilmiyordum Çünkü pen aniden belirmi »e

** olmasna ramen klcnn keskin olmayan tarafyla

*“ '"urdu. Aoa göründüünden daha ku\-»etli olmalyd çünkü

^^ruhmeaya kadar ormann içine doru kotu Yere bilinçsu

^ 'ün* devrildi. Nasl oJdu&unu anlamak için beklemedim.

w -^nuncem Mac'e ulamakt
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arW
:msf

Ormandan yanklanan çlkla birlikle kocan,a ,

saldrd. Tam zamannda. Mac’in altndan fkran
bir

'

yüklüündeki kökle burun buruna geldim. Zaman

biyd. kalbimin attn bile hiasedemiyordum
. SonJ

S
her ey hzland Kök yerden fkrd ve Mac’i tam M
deldi. ‘Hayr!’ diye haykrdm ama kimse duym.Kl

güenmedi. Mac'in bel kemii hizasndan giren kök, onul
kaldrd ve ayaklarn yerden tamamyla kesti, ardndan & I

gösünün ortasndan, iddetli bir kan fkrmasyla da I

Peri, korumalarna bayla iaret verdi ve beni h-J

Yanna kotum ama Mac çoktan kendinden geçmiti BanA
görmeyen gözlerle, tanmadan bakyordu “Mac,’ tepkisi ]

dunu nazikçe sarstm. ‘Mac, lütfen...’

Karlk vermeden ba yanna doru düerken. ko\u J

topraa sanki altndan bir yamur yamaya ba^tfkjtt

anladmda kanm dondu. Mac'in kalkanlan k.tl

kprtsz yapraklarn arasndan terk ederken, arkalarnda*

domu bir bebein lekesiz pembeliini brakt Titreen

rimle küçük ekillerden birini aldm. Bu küçük bir kem •

Dizimin hemen yanndakiyse, onun her zaman iv

yland. Mahvolmu gösünün yannda elim buyull

kartal dövmesi bulunuyordu.

Bombo gözlerle, kalkanlarnn onu terk et m-

bilerek, ama beynimin alglamasna izin verme.'

onlara baktm. Bizi izleyenler tarafndan kulaklar sarl

bir gürültü yükseldi ama uuldamalarna aldrmadn

ki kökler geri gelene kadar.

Küçük bir aac bile beslemek için bu kadar çok kök I

duuna göre, sayca fazla olmalarna armamak i-

Bir anda her yerdeydiler. Ormandan filizleniyorlar

^Urvea.ç*"n
ilertyo*,*

B)r.

^i^d«rdu™ço|u.^kop,kbrtkunW(lkk

kikler de vücudunu, Unnk t*ü hlrpilamjv,

pioneleroe kök onu arurak kefen gibi «k,« balad Son,

txmtn budakl bir Un«i, cimrimdeki nef« b,v|,mam

‘

«den olacak kadar güçlü bir ekilde karnma çarpt, ünden,™

SÛttt düstura ve tekrar kalktftmda Mac gitmiti B„w
dudunu

gösteren tek iaret, altn kalkanlaryd

Pen. arkasnda duran keresteden deve bir eyler söyledi. O da

son sormadan onun emriyle hareket etti. Dünya kararmadan

* bir çuvala doldurulduumu hissetmeden önce gördüüm son

ey. cüssesinin benimle birlikte yoldanaa indiiydi Birisinin

satma atldm hatrlyordum Sonra bilincim tamamen kapand

,f karanln içine dütüm.

Souk terler dökerek uyandm, hava almak için zorlukla nefes

almaya çalyordum, kalbim âdeta çekiçlenircesine atyordu.

Dehetle keskin karanln içine baktm Bir eyin beni yakala-

mak üzere olduundan ve bunun her eyi tekrar balatacandan

«imdim. Ama dakikalar geçti ve hiçbir ey olmad. Kendi ne-

fesimden baka bir ey duymuyordum (Gösüm kilometrelerce

kumuum gibi acyordu ve çektiim acnn bitmesinden baka

t**W istemiyordum Fakat bu lüksü karlayamazdm Nerede

buumu anlamak zorundaydm, neler olduunu bilmeliydim.

Kabaca yaplm bir karyolayla birlikte ta bir hücrenin içinde

buumu kefettim. Çplaktm, üzerimde sadece bir ort ve us-

*an kapamak için de kandran, yün bir battaniye vard. Sanrm

*f* yaramayacak kadar parçalanmt Kendimi kontrol
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ettim. Yaralanm, pislik içinde ve iddetle *ar*'ku
dnda, iyi görünüyordum. Köklerin kamç,|ar

,^ °'%s
zonklama, kartal pençesinin elimdeki izi ve h.zi,^
bütün vücudumda yanklanyormu gibiydi.

P

En çok istediim ey bir banyoydu. Kapnn
ya

el yapm bir kalp sabun ve havlusuyla beraber b ra^
bir kova buluncaya kadar etraf yokladm. Zemin

^ ***»

külen bir parça saman dnda çplakt. Hafifçe

merkezinde bir boru vard. Battaniyeyi frlatp
attjfT1

'^
sabundan baka bir koku almayana dek cildimi âdeta f

^^
Kalan suyu kafamdan aaya boalttm, yi„e dç

^
çabalanma karn kendimi temiz hissetmiyordum

Ma^
**

ünmemeye çalarak kurulandm, oysa bu imkânszd p
*

tlsmlanm etkisiz hale getirmi olmalyd çünkü karyola h, «

fark edilebilir ekildeylm olsalar da ellerimin ahmda

ve canszlard. Bunlann bir çeit mesaj olup olmadm^
ediyordum. Büyü gücümüzün ne kadar âciz olduunun

bir k
ürlabcs. Eer öyleyseler onlara ihtiyacm yoktu.

Ayn«*' ki"ÜI^™ _
bir çk'* d* >'ok,u B*"*"iy»y>

„ ,„,.nn üzbhnde Çllurdlt, Wo
,^^

,d,n, ittim. Ü«nnt ç.k.lt,m<U. ^
’J*"

^ Uua
biliy0rdum Parmak uçlanma

yukseldfcmd,,

^ öldüünü sandm bir örümcek buldum
Görünürde *

^^Idz vard*. Sadece parmaklklarn metalden olduu
^bilmitim ve neredeyse bileimle ayn kalnlktayd

Karyolaya
geri oturdum ve kollanm etrafma dolayarak ken-

gece
souunda titremeye kar korumaya çaltm. Banyo

>apip
kaÇ‘5

ihtimallerini düünerek beynimi bir süre oyalasam

l ormandaki dehet aklmdan çkmyordu. Aldm, sürekli an-

UrJ
dönmek istiyordu. Ne kadar Mac i düünmemeye çalsam

d,
dier görüntüler beynime doluuyordu. Yüzümdeki berbat

grfesi
Aklayabiliyor, yüzlerindeki açlk ifadesini görebiliyor v,

lmn arasnda kvrlm dolasan, saldran v« »u

ftfesi
koKiay uduesn görebiliyor ve

^joldanmm arasnda kvrlm dolaan, saldran ve ele geçirmeye

plian o zayf kütleyi hissedebüiyordum, Bütün çabalanma karm

Hâlâ akndm ve biraz önce gördüklerime inanamyortk».

Yaananlar düünmek gözlerimin yanmasna neden oluyonk

Mac in sonçln duyabiliyordum, parmaklannn tek peri tâ

simim bana vermesinden dolay, olmayan bir silah aramak ça

yeri trmaladn görüyordum.

Ve onu kaybetmitim.

Gücümü tekrar toparlamaya çaltm. Sanki deniz kenar»

dala bir setin arkasnda yatyormu gibi hissetmeme karn, bam

ulaamyordu. Bu etkiyi kracak bir yol vard belki ama ben bula-

myordum. Artk gözlerim karanla almt. Hücrenin kap®

zayfça aydnlatan birk görebiliyordum,k o kadar sönük!»

ki gözlerimi krpnca kayboldu. Karyola dnda hücrede hiç ew

yeniden titremeye baladm, artk dilerim birbirine çarpyordu.

Öftemi, derin bir nefes almak, salkl düünebilmek ve panik

duygusunu uzaklatrmak için kullandm. Yalnz ve savunmasz-

dun, bundan nefret ediyordum. Korku yalnz bana çok bilin-

dik bir arkada olabilirdi ama hissettiim ey tam olarak korku

»ylmazd. Hissettiim ey kelimelerin ötesindeydi. Buz gibi

souktu... Kesin olan bir ey varsa, o da kurtulursam bir daha

kendimi asla yeniden güvende hissedemeyeceimdi.

Battaniyeyi iyice sarndm ama faydas olmad. Souk da-

ndan gelmiyordu. Kan dolamm hzlandrmak için hücrenin

snriannda biraa bir yukar yürüdüm. Bu beni stmad ama

z**lnkn berraklatrd. Hatalarm sonra da inceleyebilirdim. Hatta



<Wm mmn ünilrbhnim ama «imdi buradan
daha bu kadar çarem kahnayaca*md»n

’

Hm (ji
.
^ »

Yakutlarmda bir yerde tandk ve deto^^
^

r götüreceim Kathleen, okyanusun V
• r^4.^.^ »4» » o t,-.. .

M,^SöXW

Akmak boun hep betaya sokarda

Oiaei bir hz butdu.

Ve kemen ona asld

Aietmin bir sesten ibaret otduunu unutarak

“Nemfeyûr diye- bardm "Ndcr okuyor^ AkW
oe*ap, ’Bdfast ehri nm Gdzd Kadn.'’ okta

'Evet öyleyim'’ diye onaylad Bflly “Ama en azmd. **

7^ Start bHde. ^ .
|

*"
1

' Kan Hft tarafndan alkoyulduk. Bmps

,
yakabddar ve bu karanlk kuyuya atalar. Kafi

E5'™ beklemem için.”

Çoktum Fn *

- 212 .

*** bu,maljn **n d*krrVnn.

nerede’* Benden daha t» ol**.
*********

^tapna büyük dertteydi '"***»'1**,

yntkn ** Markice, gitmemize tan rnm^
. ^dtfknni

-kötü bir peny- ikna «m** ^T****'^ baanl, okluklarn. bdnuyomm - **

«od»-
'HeyCass Eer burada ökiünhu«r^

* ***

^ HÇ bMy^etieh yok, fark ettin mi?" diye
**** **

**> düündüm, öhme gKerken yüzü,

^^ bu ha>^m m obayd, bu^
^tCtSDP nöbeti yayld. Tanrm, biz ne yapm^ ,

**

Ta gen dönmezsem?’ Bffly söyienmeye devam edrv^rdn

ft her ey bu kadarsa, ölürsem ve bu kez bç apk kap, kai-

T»-’

Sesimdeki isterik tonu bastrmaya çaharak.
dedim

m amamyta baanl olamadm. Yutkundum ve tekrar tka*-

ta “Ölmeyeceksin, Bffly. Buradan kurtulacaz.’ Bunu, ocu

mak bunun her ikimiz için de ie yaradm sarmyordum

Hücremin dnda anahtarlarn ngrdadm duydum ve

mama kap tarihi menteelerinden savrularak *riA' oday
NB fenerin ndan neredeyse kör oldum ama güzlerimi par-

bhu. Tomas!"

Bir buçuk metre civarndaki korama, kyndiwUw unw oba

tmfm bineri bir yarat sanki ar deilmi gibi tayordu

*** ?**& buakö ve bana döndü. Böylelikle. geni azndan
a®* bir domuz olduunu fark ntim Kaim parmayla

^*®8 dürtünce ve domuz gün homurdannca b



bölümünde insan yiyen dev
1

tanmlamas
belirdi

L.I aKit/rli vn Irnlimalap i - .

KARHN CHANC.P.

"-nrai. W.
çakl tablan gibiydi ve kelimeler içerdiini

fa
y,v*V
b||^onJan anlayamyordum. —

' % ^
Kapnn giriinden, "Onu iyiletirmeni U,iyor ,.

ses geldi. Gardiyann arkasnda, krmz
süslerle V

***
^

-L. : ( ki- ... ... i .
kaPI V0..1

,

'"i c Kani
elbise giymi zayf bir esmer vampir duruyordu r.
... ^ Um,

^b»
birkaç saniyemi ald.

“Françoise?" Bu tuhaft. Ne zaman etrafma
bakm,

dayd. Onu ilk kez, XVII. yüzylda Fransa’da Tornas
" ^

^

aento**
'-••«a m

mahkemesinden kurtardmz zaman görmütüm
Dah

Dante'deki periyle beraber çkagelmiti. Bu kez d- n~
* ****

„ ^ . .
tmene— «nenieres,,

üzereydi. Onu kurtarmtm ama kader bir ekilde bizi b

getiriyordu. “Burada ne yapyorsun?" diye sordum sersemi^

“Sen ve le monsieur bana daha önce yardm ettiniz!'^

cevaplad hemen. “Ben geldim, nasl diyorsunuz’ Gen

**

dim

fS
“Ya dierleri?" diye sordum hemen. “Bir grupla birlikte#!.

‘Oui,je sais.
lA Büyücü Radella’yla bir anlama yapt. Ogee

gardiyanlarnn lideri, une grande baraudeuse,'' yetenekli!»

savaç."

“Ne tür bir anlama?"

“Büyücünün elinde güç runii vard. Radella onun gibumi

çok arad. Her eyden fazla, bir çocuk istiyor, ama infecondtm

ksr. Büyücü dedi ki, eer bize yardm ederse... eer Randdb

bize yardm ederse ona runii verin."

Jera." e yaramazsa mahvolmutuk.

16 (Pr .) Evet, biliyorum. (ed.n

)

»7 (Pr.) Büyült nuceraperat. (ed.n.)

.C»t
,kml/* dC ***** bakan ogr^ l.

,

- konu^m.d,».
zlenimi edindim. ra

** '»•

>",CT, de*ll<,i
~U uamP’/in »dm

“
, W

lm.yorl.r-
OnUr. mü.hi, bir „f«,

^|lkle
unlan kurtar.bi1ir.in,-

•|yik*««
transnda. Umuyorum kend, k-ndint kun,r^k

.

dernek önemli dejilr dedi ve ogrt yt su |umvd

ikinin g<Ç* >"k’" ve bir
‘[‘d‘ '“'"«k ütelim Cmd^

ten sonra döneceim."pikten

«Geçi mi? Ama...

Gardiyan hantal bir ekilde yanndan geçip dan akarken

•Elimden
geleni yapacam," dedi. Görünen o ki gardiyana göre

sohbetimiz fazla uzun sürmütü. “Ama beni de yannza ala-

anza söz vermek zorundasnz. Lütfen, çok uzun zamandr

buradaym..
“

•Bir haftadr buradasn!" dedim aknlkla. Geçie ihtiyacm

olmadn açklamak istedim. Myra’y bulmam gerekiyordu. En

»n isteyeceim ey baladm noktaya; özellikle peis’n olduu,

Senato ile Cemaat’in beni avlamaya çalt yere geri dönmekti.

Daha da kötüsü, eer imdi geri dönersek Mac bo yere olmu

olacakt. Oysa feneri yere koymak için duran gardiyan imdi

kapy kapamakla meguldü. Françoise omuzlarnn üzerinden

bana bakt, paniklemi bir hali vard. “Tamam, söz veriyorum!’

dedim. Burada bir hafta gibi hissettirse de kimseyi bana olan

Kyle yüz yüze kalmas için terk edemezdim.

Odann ortasnda dikilerek öre nin koridorda uzaklaan

*dmlann dinledim. Tomas' kontrol etmek istiyordum ama
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korkuyordum. Ya daha iyilemediyse? Y
deilse ve bir ceset sürüklüyorsak?

* ,yil
*»he

,,

Bir dakika sonra, cesaretime lanet okuva
yürüdüm. Tomas fenerin nda belli belir*

**

Gojsunu ve kamn, saran bandajlardan
vüc

göremiyordum Anlamlan binleri, benim
aceleyi

“ U">

lanmdan daha iyi bir i çkarmt. Gösünden h!

yaPllrrU<
a*

kadar varan bandajlar yüzünden âdeta mumya" **S
üzerinde sadece bandajlar vard. Bunu zorlukla fksk göz kapaklannn arkasnda, simsiyah eö7 |

***H
yakalamtm. ennn

Tomas!" diyerek üzerine eildim ve derisini, „
hissettim. Bu iyiye ibaret deildi. Vampirlerin JT*"***
söylentisinin nereden çktn bilmiyordum. Çok a

^
sürece insan kadar scaktrlar... ne de olsa insan ka^uT^
yorlard. Battaniyeyi çkardm ve mümkün olduu bl

^
derisini kapamaya çalarak etrafna sktrdm.

f^
Gülümsedi ve zayfça elimi tutarak beni yanna çekti Ya^

ikimiz için fazla yer yoktu ama yine de srar etti. “Sonunda se

yataa attm ama o kadar yorgunum ki bunun için hiçbir*

yapamam!" diyerek güldü. O kadar rahatlamtm d mutlulukta

alayabilirdim.

Bileimle yüzünü okadm ama o beni kendinden uzalü*

tirdi. Ne önerdiimi biliyordu ve buna son derece ihtiyac vnk

Bileimi yanana geri koydum ve ona ciddi bir ekilde bakarak.

Beslen. Bunsuz iyileemeyeceksin," dedim.

“Gücüne ihtiyacn var."

O zaman fazla alma ama iyile. Ne kadar zamannn ol-

duunu bilmiyorum." Hücre kaps çok ard ama her zamanki

gücüne sahip olsayd onu menteelerinden sökebilirdi Bu adkf

KAREN CHANCE

onu
Françoiae gen gelene kadar ancak ko**»_

*ÖrÜnÜy0r<1U *"“k *"• °lnus dm* ki h
. ub. iirlerimde ksa bir rol.™. _-

T„m« i"*"'
g0rUnUy°rdU *"“k ik"* «'nü, dm* kl u

. askiks
güçlerimde lu» bi, çriulm,

- „bi. bir düzeye gelerek y.vn,,ldl
. |ucum^

* "k,,m *™>i Khvc,
olabilirdi

w deildi Bk ve rahatlstcyd, Sanki v*uk bir^
„„*ck. eski bir battaniyenin içinde sarnmak gibiydi. D**

rtndan.
tamdk geliyordu ve birden Tomas'a kzgn olman içi„

wWka sebep hatrladm.

Beraber otururken benden gizlice beslenmi olmalyd. De-

rm(jen
kan alrken hiçbir iz brakmyor ve zihnimi bulandrmaya

*tecek etkiyi veriyordu. Beni takip etmek ihtiyacnda olduu için

böyle yaptm söyleyebilirdi. inin bir parças da güvenliimi

garanti altna almakt ve beslenme bir ba yaratrd. Ama bunu

bâU saygszlk olarak görüyordum. Teknik olarak Senato yu ona

lar doldurabüirdim, ki bu u anda lüzumsuzdu. Onu ellerine

geçildiklerinde memnuniyetle öldürebilirlerdi, daha fazla ba-

haneye ihtiyaç yoktu.

Beni izledi, lamba kirpiklerini parlatyor ve damarla-

rma lk bir huzur yaylyordu. Kzgn olmak çok zor geliyordu.

Bugün olan her eyden sonra, bu huzur ve ainalk hissi, sonucu

ne olursa olsun çok iyi gelmiti. Hem baka bir seçeneimiz yok

gibiydi: Eer perilerin kan dier svlar gibiyse vampir besini

olarak ie yaramayacandan neredeyse emindim. Aksi takdirde,

Tomas çoktan kimsenin haberi olmadan beslenmi olurdu.

‘yi misin?" diye sordum beni braktnda. yileme süre-

cu‘de olup olmadn bilmiyordum ya da...
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•yi olmaktan çok uzaktaym ama senin

olacam ' Ses. imdiden daha güçlü geliyordu,

^

*
mamandi Dunvada sadece birkaç yüz birinci^ ^ *»*,

vard ve yapabildiklen eyler genellikle mucizeviyi î***^
ey var," dedi merakla ve devam etti. “Sanki her

1

gibi geçiyordu. Daha önce hiç bu kadar çabuk ivtT^
ki gündür canm skan bilmecenin cevab b

oturmutu Daha önce fark edemediime inana
^ ***

Myra yaralarm iyiletirebilmek için aylara, hatta
^

sinimi varken zaman diliminin kesin olarak tahm

Periler Ülkesi nde sakiandysa, bu kadar çabuk lyilesn^
10*^

armamak gerekiyordu!

Tomas ulaabildii tek yerden, bamn kenarndan
üzüntülü bir ekilde bana bakt. “Benim için gen donm^'
din... bu çok korkunç bir riskti. Bir daha »—^ **

söz vermek zorundasn."

Ellerimi saçlanmn arasnda dolatnrken. ‘Hayr de£fc;
diye itiraz ettim. Uzun, siyah ve bir çocuunla kadaryu^
olan saçlar her zaman çok güzeldi, aralarndaki belli befe*

birkaç yapra titreyen ellerle topladm. Onu canl gördnjm

için o kadar mutluydum d kendimi sersemlemi hissediyor*»

“Seni Senato dan saklamak için bir yol bulacaz.*

Tomas ben konumam bitirmeden itiraz etti. “Güzd C*
sie, diye mrldand. “Binleri benim için hayatn riske atnunt

uzun zaman oldu. Onlar da olabildiince az saydayd. Yapmn

Çaltn eyi unutmayacam."

“Sana söyledim, seni saklamak için bir yer bulacaz Sen*

seni bulamayarak» "

Hafifçe gukh, sonra aniden sanki can yanm güa dfflth

. 288 .

musun? Bu sefer ben, bulm*^

«d-

fimi
iastrttil.ni somunu %mk^ '

.^ d. Tonus u, «hib,. Avrupa **

Konsül ' gönderilmiti. Torna,',„ ilk sahih, «J!
**'

lipodro'yu
bir asr önce düelloda yennuti. Tomas tanra^*

0 «“ guçlu oldu*u *>*» feride, ve

>,nnU50 ° gÜ"den T»"». «lermcUbn
bir türlü baaramamt. ®

Ha6f^ trtredi. Göremesem de titremeyi hissetmitim *0*,

^dn^001 her ° s00502 ses, kafamn
derinliklerinde bem çü-

^ttrkorda Bir an bÜe rahatlamyordum. Aznnm
farabüecefcn,

t.hvordum ve kuduz bir köpek gibi sürünerek ona geri döndüm

^ kadime, savan sonunda onm akhm kar^ttrvbOnm ve

oda gitmeme izin verir, dedim. Ama gece Senato nun hücresinde

landan «e gardiyann dediine göre kendim teslim olmutum

Oysa bununla ilgüi hiçbir ey hatrlamyorum. Cassie! Hiçbir

çT diyerek iddetle kafasn sallad. Kollarndan gözle görünür

|xr titreme geçti. ‘Beni sanki kuklaymm gibi kendine çekti,

bosu yeniden yapacak!”

karim karmt. “imdi seni çaryor mu demek sdyorsunT

Tomas gülümsedi. Keyifliydi. ‘Hayr. Burayla ilgili bir eyler

rar., buraya geldiimizden beri hiçbir ey duymadm. Kendimi

korumak zorunda olmamam
,
iyilememe de yardm etti. imdi

bütün kuvvetimi bunun için kullanabilirim Eskiden
,
bundan

bba hafif yaralarmn bile iyilemesi neredeyse bir haftay bo-

tirdu. Cesar’n çarlar beni yok ederdi Ama imdi ksa ramanda

'ralarm kapand."

*0nu burada duyamyorsun, öyle mi?"

. 289 .



«,r*f,on,|.M

-AmrMrtUr lk defa ondan bamszm "

mnki kmâl de adyiediklerine nanmyordu ~\‘XÛ \U

bkt, yüzünde iddetli Nr n«e vard. *4 '*

**
Nrtrinm kdledydlm! FimdJrnln m»J Unl tamarne,^

yordu, hiç özgür kalamayacam «amma kadar!' •*

nemli hücrenin etrafna baknd ‘Ama lirada

hiçbiri uygulanamyor gibi görünüyor/

(Merimin yanmaya baladn hislim
fim * Frr büyü gücümüz burada ileseydi, Mju

****

luAayhkl» yenerdl.
’

-He oldur

Kafam iki yana nalladm Bu konuyu konumak
bir

düünmeyi bile üflemiyordum. Ama birden her yy #
/ **

dökülürerdi. En «on karlatmzdan aoora neler

anlatmam yarm aaatten daha az aürdü. Bu bir*^V*

yanl gddJ; bu kudur «ok acy birkaç kelimeyle özetip,

^

Tcrnuu bunu unlyor görünmüyordu.

U*Ad.m Ur •»•Kiydi. KMdtrl nhyoröu. Ifcp,te t
Uyurdunuz.’

fcvhmta* /tu tmkt,m. "Içt» bu yüzdün bizlmit uta»
Mi Flun bu deildi/

Tomaa omuz «ilkti “Elanlar savata deiir. Bütün uvmoür
bunu bilir/

'
0nu Unnwywdun raya çok... Iuytm»nl' diye patlad*

<M*i parlad. “Kay**,, deilim. Buruyu gelmem ve feuir/da

M o büyücü bunu yardm rtmiti. Onu «ok ey ha
uyum ve karln ödeme unum olmayacak . Amu en azod»W* («Ukiri», kü^ük düçürm«lm onurlandraUbn*

"Onu küçük düçürmüyonmf”

"*T|^

•JW.

• Alff.H ».HAM».,

^^uy.» m—nr dadlT«u ^
-0 «•“ w' «*».yd. rto*y,ml

^ v^d nand bir ey içi„ r^ü „„ ^

****-

^pfigynrak onu onurlandrmyorsun/

'gar»r '*>“ öldürdü! Kalmalyd!' Ve I*,, Myf#

M*» *'*m*M'm B" 1'” «>~Vn Hu«ni„ ™Z!T*

to«ydtm. -HanaU,*^
^^rTon^Krçrtinkd^k^,^^
Ww y*n i*ttr,k l,lr l“hk*>>* koyvrrdim. -Çu^

^oPUk. •«nmU.r. tak ydnlu Ufctl, Kum, Wmrtwn -
T(

.»(mbkmUbnjn ç»*nu kmdi b^,M ^
dr»

UnUfc biç karlamam olaaydç m kik# k.r,rt.n yi»

j, verir miydi diye düünmeden edemiyordum

Thomu» kakam «allad. 'Kendine çok yükleniyorsun, Cm*.

Hetty tenin hatan deil, her kriz «enin çözmen için deil
*

'Bunu biliyorum/ Ama her ne kadar öteki taraftan düün-

neyrçal»am da Mac’e olanlarda suçlanacak olan bendim Be-

nn yüzünden buradayd, benim yüzünden savunmaszd, benim

yüzümden Ölmütü.

'Gerçekten biliyor musun'/ Tornasn dinin «rtm doru

kaydn hiaaettim. “0 halde deitin/ Ilk dudaklar «açlanm

Öptü. 'Muhtemelen «enden daha iyi görebiliyorum çünkü daha

*a« bir zamandr «avaçym/

'Ben hiçbir koulda «avaç'i deilim/

*Wr seferinde ben de öyle düünmütüm. Ama lapanyollar

k'ij'ünüze geldiklerinde, bizi k boyu bealeyecek filan muin

korumak için dierleriyle aavatm. Çok fazla arkadam kay-

Omie. Bana baba kadar yalun olan adam de geçirümü
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ve onu. hasad nereye «eklediimizi söylemedi*;
;

parça parça yem ettiler. Sonre kadnlan aldlar v0

Anlattklan çok gerçekçi görünüyordu, ona bakt,

'

*****'

gülümeedi. “Onu kederle onurlandnyorum,
,ava„^

Küçük grubumuzu bir arada ve özgür tuttuu içj n .
** Çi.

Durdu, niçin olduunu biliyordum. Bu, hayatiyi

birkaç eyden biriydi. Alejandro sonunda fethedenlerin'^^

eyi bir çeit oyun gibi Tornas n köyünü yok ederek

Hikâyenin tamamn hiç dinlememitim. Sadece
birk

'

,rTn,,tl

parçasn biliyordum, yine de ona tekrar yaatmak «tern^
^

Konuyu deitirmeye karar verdim. "Louis-C&ar
^

soylu bir kadn olduunu söyledi. Nasl oldu da bir köye d

nne,ln

-Fetihten sonra hiç kimse soylu ya da halktan
degjkü

Avrupdam ya da hiçbir ey. Annem bir lnka rahibesiydj

' ^

Güne Tanrs ve namusu için hayat üzerine yemin ettiril

'**

ama fethedenlerden birisi Cuzco'nun düüünden sonra

bir ganimet gibi ald. Ona sava kurallarna göre onurlu bif

0”0

kilde davranmalyd. Oysa geleneklerimiz hakknda hiçbir ey

bilmiyor ya da onlar önemsemiyordu. Sadece servet elde etm*

için Extremadura’dan çkm basit bir çiftçinin oluydu ve bu

servetin nasl elde edildii de umurunda deildi. Annem ondan

nefret ederdi

'Peki, nasl kaçt?"

Hiç kimse yedi aylk hamileyken üç metre yüksekliindeki

bir duvan trmanabileceim düünmemiti ve herkes onu ykn-

dan izlemede haarsz olmutu. Kaçt ama hiç paras yoktu w
lekelenmesi soyadn kaybetmesine neden olmutu. Zaten burum

bir önemi kalmamt. Tapnak yagmalanmt. Ülke hasllk

™ Navala harabeye dönmütü. spanyollarn kendi aralarnd

savat bakente kaçt ama orada krsal bir bölgeden baka ba

„ nulmarh
" Torna, acyla *UlümMdi .

* unutmular^ 1 Hayatta kalan çou çiftçi d, Z’"?''*1'-

!!lk vard-
Tahl, zenginlik i*,^,

fatihlerin

^rdegerboldu." **'*«**,

yine d. on. yardm «lecek Wr

-Mumyalanm soylar için yemek ve h.^,

gülerin
gömüldüü bir kilise mahzeni ol,„ ailwinin

^mn». Sonunda onu bir «ray u^g, bu,mu,^
w«e sevmi. Ancak rahibeler Inkalann kar* olarak

onurdan
biriyle sevimek çok kan bir suçm. c^,JT*

oDC
irlenmek ve açlktan ölüme terk edilmekti.’

•0 halde onu uzaktan m sevdi?"

Tomas gülümsedi. “Çok uzaktan. Ama kaçtn duyar duy-

saz onu
aramaya balam. Onu bulduumda kendisiyle birlikte

ailesinin
köyüne gitmeye ikna etti. Köy, bakentten neredeyse

dli mil uzaktayd ve çok küçüktü. Böylece spanyollarn oray,

pnden kaçrmalarn umdular. Orada, ben sekiz yandayken

köyün yansyla birlikte çiçek hastalndan ölene kadar beraber

yaadlar."

-Üzgünüm!" Anlalan konuyu deitirmek de pek iyi bir fikir

olmamt. Bilinçsizce kartal kalkanna dokundum. Hastalk onu

öldürmeden önce geçmie gidip Tomas’n annesini kurtarmaya

gönüllü olamazdm. Anneme bile zaman deitirmeden yardm

edemezdim, yapabileceim hiçbir ey yoktu.

Tomas beni nazikçe öpmek için eildi. Dudaklar yumuak ve

lkt fark etmeden ben de onu öptüm. Bunu yapmay çok uzun

umandr bekliyordum, onu öpmek nefes almak kadar doal

görünmütü. Ona sadece dokunmak bile banyo suyunun beni

temizlerken ulaamad saldr hatralarn uzaklatrd. Tomas

°P'*cu4ünü, sanki günenn kvrlp bana don filizlenmesi
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gibi, «yak parmaklanma
giden butun yolu his8e<jeno

leti rti DudakJanmn tad. arap gibi, koyu ve tatl,^,, H.
yeterince doyamayacakmm gibi hissettim.

'

Ama birden onu geri ittim. Geis Tornas tanm^
Ve

gücünü tamamlayabilmesi için onu onaylama

korku ve aa içermeyen fikir ve hislerle doldurmak'

Onun bana uzun, nazik elleriyle dokunmasn,

ve beni arzulamasn istiyordum. Gözlerindeki bak
^^"1

davetti. Ama birkaç dakikalk tutkunun sonuçlan ^ ^

Tomas yüzünde adlandramadm bir ifadeyle gitmeme

°

-Üzgünüm, Cassie. stediin kiinin ben olmadm, bl^
^

Tomas benim kimi istediim hakknda ne bilebilirdi
fa?

"

zaman ben bile kendimi ve ne istediimi bilmiyordum
^

benim ne istediim deil,” dedim ellerinin gösümden k

kadar inen yava, ehvetli dokunularla oynayn
önemse

^

meye çalarak. Yapt ey, kalp atlarm hzlandryor
ve

fes almam, sanki birisi odadaki tüm oksijeni emiyormu
fa

zorlatryordu. Ah, evet, geis onu sevmiti.

“Ne demek istiyorsun?" Tomas’m eli kalçalarmda durdu. Bu,

kan basmama iyi gelen bir yardm deildi. Onu itmeme ramen
birbirimize bir admdan daha az uzaktaydk. Aa bakmamak
için çabaladm ve berbat bir ekilde baarsz oldum. Battan.-

yenin bir ksm, Tomas’n vücudundan kaymt. Uzun bacaklar

gölgelerin içinde deiiyordu ve hzla iyiletiini gösteren yeteri

kant vard.

“Yapamam, dedim, neden olduunu tam olarak hatrlamay

Çalarak. Parmaklarm, alnndan hassas göz kapaklarna, kalkk

rnuna ve lk dudaklarna doru bir yol çizdi; dokunulanml
titriyordu. Harika bir profili vard, lambanda sanki sikteki»

ki kafalar gibi bronzla cilalanmt ama beni cezbedrt
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u anda yanmda sadece svak bir

”Vm*,t'rn «

£Zve tandk efkati, bir yüz ,«lywdum
VUcu

>-

.Hayatm kurtardn. Caasie! Hem de bi,

bayatn riske atm olmama ramen gem»
’>B"m

W» Tom“‘" »«i derinden

onunu taknmt, fsldayan sesi Mnki
E" bi

-«nl rol yapmaktan ve batan çkarmalanndae s
Pbydi

w derin ses tonu, artk bilinçsizce kulland en

ybae gelmiti
Tomas o kadar çekiciydi ki „ed,„ ro|

'°“n®
*aü*tm anlamyordum. Aslnda tabii ki biliyortu^Vj*

Mime* ritiieli tamamlamaya karar verdiinde. Louis^
b„

ekilde davranmasn emretmiti. Herhalde, Mircea n

””*

.undan olanlar, devaml Tony'nin yerine geldiklerinden"*^
düünmülerdi. Ama bu Tomask yaplm,, J

1

slkü ve Uk defa ciddi olarak Tornas n bu dununa içerleri

içerlemediini düündüm.
P

•Bu konuda bir ey yapp yapamayacam kestiremiyorum/

dedim. Tabii ki Kralla konuarak bizi brakmasn isteyebilirsin

Ya da güçlerimi devreye sokabilirsin."

Tomas gülümsedi. “Ya da geis’ kaldrabilirim."
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12. Bölüm

ydmbire beynimin çalmas durdu -unu fc, dsh. ^
W*

•Bana söylenene göre, senin üstüne gru ^«'.»
rnMI|||J

,* brtinmm korumak içindi. T.pk. kalka„un „ ln^
ar”*»Pbi hfrt“n*i b" Kyin im mmrn^
aarkn «lm«h. buna bir çk» nokUa d. dyahihm C(ff 1|u^
*nomn seçtii birisiyle seviirsen büyünün etkisi kaybolacak.*

dönmeye balamt. Bu kadarbu* m**^^
.mB büyük sr bu muydu? Asl noktay eer göz ard edersen*

<*ûnûn maskaralk derecesinde kolay olduunu gorebüudnr

•Um oeden böyle bir ey yapsn d? Beni kontrol etmek stnorT

Tomas aa bir ekilde gülümsedi. “Ona hiç üphe yok. Ama
bir büyü gibi çalaca kesin olmayan bir yolla m?* Kafcsn

allad. *Bu onun gururunu incitirdi, Cassie. Tabu d Pythia gibi

kudretli birisini, büyü hilesi kullanarak kontrol etmenin ne ka-

dar tehlikeli olduunu söylememize gerek bile yok. Sence neden

böacüler eitecekleri kiileri seçerken bu kadar genç insanlan

tarih ediyorlar ve küçük yatan itibaren beyinlerini ykyorlar?

tytr böyle bir ey mümkün olsayd eminim ki onlar da kontrol

kurau^t >çin büyüye bavururlard. Ama Pythia'tun gücü büyüyü

ft̂ az^ getirebilir ve kontrol eden kii bir anda kontrol edilen
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durumuna düebilir Mirrea nn böyle bir rûki
,

hiç târmefmiyorum!'

•Peki, kullanmaya gerçrkten niyeti yok*,

büyüledi?’

-Senin Pvthia olma ihtimalini garantilemek
lçn

kaçamak, hem onun hem de senin geleceini m»h

Geis bunun olmamasn garantilemenin tek yolu

yordu Geis. Antonio da sana ekstra bir koruma
safclj,

****

gerçekten bilmiyor muydun?"
‘ Bu,

*W)

“Gets u varlndan bile dün haberim oldu!' Birden
dik

maya baladm ve tüm bunlarn ne anlama geldiin,
***'

çaltm. Tomasla sevierek geis ’n etkisini ortadan kaJd^"^

dim Eer bana dorulan anlatyorsa, sorunun çözümü n]

ekilde basitti. Aynca Tornas n bir kadn yataa atmak ç,n^
söylemeye ihtiyac yoktu ve açklamalar da gayet mantkin*

Asl garip olan eyse, benim gibi bu konularda saf ve denen®*

olan birisini kendi çkartan uruna kullanmak için Mirca im

büyüye bavurmasyd, id ben zaten ona âktm. Bir kiiyi^
etmeden kontrol etmenin bir sürii yolu vard ve Mircea oolam

hepsinde ustayd.

Tornas n hakl olmas durumunda bile öyle bir problta

vard. Bu basit çözümün her ila büyüyü de bozaca kesin

e yarad takdirde bama çok büyük bir olay gelecekti Gren

etkisini kaldrrken, Pytha ritüelinin tüm gerekliliklerini yerine

getirmi olacak ve sonsuza kadar Pytha olarak kalacaktm. Bo

durumda Cemaatle çalmam veya güçleri bakasna aktarman

mümkün olmayacakt. Eer ritüeli tamamlarsam, büyücüler

kendi adaylarm tahta çkarmak için beni öldürmek zonnd

kalacaklard. Bir baka nokta da Pritlan'd, eer gerçekten Myn*

destekliyorsa ayn ekilde o da beni öldürmek zorunda kalr*

MM**** L ^S^tn nun ben. er y d.^ *"*

%*uda kendim, kandranm. Mart

Jpl
Üier'’ *****

Zn *** Tom" y“ w M,r«* t™.

£*** -ki b«n« bur*Wu^ ^££ ***

Wm#** '*k“,z*** »*«««* ,

J***w ertyor- *“““*** *««*,*

M «Mir*lu,de hir'k*< « Um^
^ «lnWU Ballan™ tamamland

kfldrtoonu imkânszd. Bu haklanma UrafUnn

joaU
»«pemi. **«•<“ biz olayd. ama n*^,

potini etmek künoenD elmde dejild Keudt kraduu

alta bir
ndere >x>l *Ç*büee*tin. bdmiTO.

jjtemiyodum.

Kesin olan bir ey vard: Eer Mrceayia tekrar karla^
bubitemeyi kesinlikle gerçekletirirdim. Bunu kendune itiraf

,cnek utanç vericiydi ama imdiye kadar bu birlemenin ger

çeklememesinin nedeni -tabu la binlerce seyranm önünde-

benim deil Mircea’nn iradesinin kuvvetli olmasyd

‘Kahretsin!" Her ila seçenek de kabul edilemezdi. Üçüncü bn

seçenek de yoktu. Ritüeli tamamlamadan geis' etkise hale getir-

menin de bir yolu yoktu. Eer varsa da bunu Periler Ülkesi adeta

bir hücrede kilitliyken bulmam imkânszd.

Hangi çk yolunu denersem deneyeyim bir duvara tos-

layacaktm. Bir seçeneimin olmamasndan nefret ediyordum,

bakalarnn veya baka eylerin hareketlerimi benim yerime

belirlemesinden de. Kendimi bildim bildi bu ekilde yaam tm.

Seçeneklerimi elimden alarak, ya Tony ya Senato ya da periler

beni kurban durumuna düürüyorlard. Savamak, kendimin ve

*V(liklerimin güvenliini salamak için gereken güç bende hiç



olmamt Daha firari bir adayla bile ba*,

fBTk ettim ki. durum deimedii «üret* hiçbir
feyln ^X

gelemeyecektim.
UH, ‘*

n,
^d^

-Ne?" diye «ordu Tomaa. beni sakinletim,,* .
.

srtm ovalayarak. tiraf etmek gerekirse beni rahau"

sakinletiremem iti Zarar görmem veya Billy*nin^^ »m,

lerek karanlk ve nemli bir zindanda seks yapmam
**bn'

bi-

ne de ritüelin umurundayd. Tanmamzdan
itibaren t

***

bana teklif ettii eyi kabul etmek için o kadar
kuvvetli b

0"14* 1®

hissediyordum ki, titreyen ellerimi hareketsiz
tutabil
^

battaniyeye skca yapmtm.
mek

Ki»

Kendimi zorlayarak sorunlarma tekrar kafa yorm

Gücü bakasna verebileceimi kendi kendime skça teloTT

5111

olmama karn bu kiinin kim olabilecei hakknda en f*
fikrim yoktu. Cemaat’in veya Pritkin’in etkisi altna girmeve^
-d her ikisine de güvenmiyordum-, bu görev için uv

liklere sahip baka bir aday yok gibiydi. Ortada bir sava vard

ve bu gücün Myra gibi birisinin eline geçme düüncesi bile be*

ürpertmeye yetiyordu.

“Bu konuyu enine boyuna, tam olarak ele aldndan emm
misin?’ diye ciddiyetle Tomasa sordum. “Ritüeli tamamlaman

konusunda bana yardm etmenin çok ciddi sonuçlan olacaktr

Büyücüler...”

Tomas bileimin iç tarafnda dilini gezdirdi. -Eminim.*

“Peki ya...”

Cassie, beni neyin avlamak istediini biliyorsun," dedi alaya

bir ekilde gülümseyerek. “Sence Cemaat umurumda m?’

Haklyd. Her ne kadar itiraf etmek istemesem de hâlâ om

kar histerim vard; ya da onun olduunu düündüüm kii)*
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HC. Ink» „„„

biri.l"!» m.h.lWmdrtl „ r,

' k«w
<*rçd,Tom»

,

^,„ r.un clindr olduu «m.nUrd.k, T,^
bur«d. d«*ildi. Hk <W. sen.„

) nü„^
^rduk. her ne kederi b,r yCTd.w *

retmen beni ^ «.

Seçim «nin. C.»ie. Benim n«,| hwKm&m| w
yiiz

ifzdesini çözmeye çelerek so,dum -
Bj)

:

T>"nm '

emrettii için ban. geld.n AyUr^
^ verilen görevi yenne getiriyordun."

Tornas n elleri birden durdu. “Peki, *„<* hâlâ

pi
yapyorum, Cassie? Yani bütün bunlar, kabul etm^faTb!'

pozisyona seni zorla oturtmak için yap,lan bir oyun mu>"

«Hayr." Vampirlerin incinmeye kar verdii tepkiler msa
makilere benzemese de, hiç kimse hangi sebeple olursa

kendisinin bu ekilde aldatlmasna izin vermezdi.

Gözleri alev alev yanar bir ekilde beni kendisine doru çekü

‘Asli görevimi yerine getirerek Konsül’ün gözüne girmeyi amaç

ladm m düünüyorsun?"

Hemen cevap vermedim. Tomas bana daha önce de ihanet

etmiti. Her ne kadar doru sebeplerle yanl bir ey yapt
konusunda kendimi ikna etmi olsam da. Ya öyle deilse? Yal

vampirlerin çou gibi çok iyi rol yaptn biliyordum. Bu vetenege

doutan sahip deillerdi; bu, asrlar boyu yaamann sonucu

örenilmi bir beceriydi. Ama yine de beni kandrmas bana hiç

mantkl gelmiyordu. Senato geçmiteki suçlarn silip onu geri

*lmay kabul etse bile, Tomas’n asü istediinin bu olmadm
iliyordum. Onun asl amac, Alejandro’yu öldürmek için ahi-

ka 11 güdümünden kurtulmakt. Beni ne kadar çok geri almak
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isterlerse stesinler. Senato nun baka bir v«mpir h

savaa girmeyeceinden emindim., özellikle de rnevcu,

içindeyken. u anda Tornas n istedii eyi ona vererr,^^

Tomas da daha az bir eye karlk beni satmazd ^ *

“Hayr," diye itiraf ettim, “öyle olduunu düünmü

“Ama bana güvenmiyorsun."

Bu bir soru deildi, dolaysyla cevaplandrmadm
N

yebilirdim ki? Haklyd.
*

*

Neesiz bir kahkaha att. “Seni nasl suçlayabilirim d? »

bir kere güvendin ama ben sana yalan söyledim. u

baren söyleyeceklerimin hiçbiri sana inandrc
gelmeyecektir*

“Gene de onlar duymak istiyorum," dedim emin
olmayarak

Tomas bana neden ihanet ettiini açklam ama ikimiz hakla
henüz bir ey söylememiti. Beraber geçirdiimiz

samanlar*

hepsinin birer yalan olmadn duymaya ihtiyacm vard

Beni çenemin altndan hafifçe öptü. “Hayatim boyunca ta-

ndm herkes benden bir eyler istedi. Gençken onlan koru-

mam veya onlar için intikam almam talep ettiler. Alcjandm

beni dönütürürken, onun sahip olmad sava becerilerime

ve yaadmz topraklar hakkndaki bügüerime sahip olmak

istedi. Louis-C6sar içinse, onun gücünün ispat olarak yaayan

bir ödüldüm.' Sakince ve huzurlu bir ekilde saçlarm ellerimi

arasna ald. “Sadece sen bana bir insan olarak deer verdin ve

karlnda da herhangi bir ey istemedin. Te amo", Cassie. Tt

querre para siempre

spanyolca bilmiyor olmama ramen ne dediini anlamtm.

Bir zamanlar, bu sözleri herhangi bir dilde duymak için her eyin*

»9 (t*p.) Sem seviyorum, (edm.)
ao (tp.) Sem sonsuza kadar seveceim (ed.n.)

KAREN CHANCf

w*»
" ~

-rom* hJ"*
“Söyl***

BU am
Übi hatfrtamak

yB«. *<" donmek » bn**^**"-"
ytl*n

götürmek istemiyorum
Yalanlar Senato^*

2^
' yüzünü y*n donma, bir Kkld.

ola*

>

bu
-*

-Geri dönmek zorunda deilsin. Tomas!
Söyledim

Onulun bir yolunu buluruz." ^

Bu sefer gerçekten bir kahkaha att. “Küçük Cmme Her

b^kaUnm kurtarmaya çalra,n. Bilmiyor musun fa ^
kurtarmam gerekiyor Sonuçta masallarda bu ekilde otom

m* Birden yüzü asld. “Ama neden bu ekilde duunesj^
ö ana kadar pek ie yaradm söylenemez “

“Beni Tony’nin adamlanndan kurtardn, yoksa o sayümaz

m?" Tony çaltm gece kulübüne bir ekip göndererek bem
oradan almaya kalkmt Baaramam olmalarnn bir sebebi

de Senato nun beni korumas için Tomas', görevlendirmi oL

oasyd. Her eye ramen hayatm kurtarm olduunu unut-

mamtm. Ama anlalan o unutmutu çünkü konuyu basitçe

el sallayarak geçitirdi.

"Kendin de kurtulabüirdin. Zaten hep kurtulursun.* Birden

yüzünde bir ihtiras belirdi. “Cassie, hslenm konusunda üphe-

lerin varsa izin ver sana kendimi ispatlayaym! zin m bunu

senin için yapaym!"

Parmaklanm ipeksi saçlarnn arasndan geçirdim. Pythia,

ksun için bir nevi hapis hayati anlamna geliyordu ve ölünceye

'“dar bu görevi yerine yetirmek zorunda kalacaktm. Ama en

i0Ddan hayatmn kontrolü bende olacakt, ki geis bile buna

olamazd.
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Tomas hrl hrl nefes almaya h*ljuti,

ndlt

rar vereceksin.' di>e söylendim. Birinci seviye

*

kendilerini çok hrl bir ekilde iyiletirebilirlertij

#

tamamen bilemediinden emindim. Kulamn dib

' TOni
***>

kaha patlad. 'Her gün seni görmek, aylar boyunca^
arnak ama sana dokunamamak çok daha fazla ac

° UlU
**

yl boyunca seninle yaamama ramen vücudunu h^' ^
Bunu sonsuza kadar hatrlayacan." dedi hayran

beni okayarak.
* r

*kil*

'Cann actmay göre alamam.' diye srar ettim

hissettiimden daha güçlü çkmasna çalyordu
S'SU’>18

Tomas kahkahalar atarak beni örtünün üzerine yatn
rime doru eildiinde, yüzlerimiz saçlarnn oluturduu

*

mahremiyeti içinde kald. Gözlen neeli bir ekilde parly^
'Sannm bunu baarabiliriz," diye fsldad. 'Eer nazik

gna söz verirsen."

Kendime hâkim olamadm. Gülmeye baladm ve bir

sonra Tomas nefesimi kesecek bir ekilde beni öpmeye bala*

Kollarm gür bir yeleyi andran saçlannn arasndan geçmd
ellerimi ensesinde birletirdim. Beni skca ama dikkatli bir

kilde sarmt. Scak, sert ve hazr olan erkekliini bacam*

hissetmeme ramen kendini geri tutuyor, ilk hamlenin bendm

gelmesini bekliyordu. Birdenbire bütün üphelerimden anoduz

Artk konu geis \n beni balamas deildi. çinde bulunduun

beladan kurtulmay da umursamyordum. Sadece onu istiyordum.

*Yap unu," dedim. “Çabuk ol, hâlâ vaktimiz varken.*

“Yapmak istediim 'çabuk' deil," diye somurttu Tomas.

‘özellikle de ilk seferinde."
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karfn c.hance

n.ha yok.-

,< da
ben de hemfikir davran**** **»*. Bu

borluk çkanyordu.
k ** «He, *

irimin .™s ,M .ldlnvttn
n(ij

* birlik» >.U.. «nkuvl. teri™,,

müthi hisle ödüllendirildim. ^Unrnd*

b*1
**0^ ...
lWu«uK*

° k,l,n p"',s,n »«a
'“yboldutun, Ion^.

Biliyordum ki. <teim » ^ *»*

Z*»* San,C*k” SÜI,Ünm' <;'ldu,W '“*«*. Bu

L^u** geliyordu. çimde harekete Rtçmesuu. o t»*.,^
«diyordum, içimde oluacak o yama* «ulu>whlm

•Cann yanacak, diye itiraz etti kalnlam bir ses tonuyla

gösünden çenesine kadar dilimi boaznda gezdirdim

•Brak yansn.’

Tomas titremesine ramen inatla kendini brakmyordu.

Konumay keserek onu baka bir ekilde ikna etmeye karar

*rdim. Dudaklarna olan açlmla onu öptüm ve azm ah

damarnn olduu yere kaydrdm. Buras bir vampirin tam s-

rma bölgeydi ama oray srmak yerine emip kendi iaretimi

brakmay tercih ettim. Ellerim benden bamsa bir ekilde ha-

kket ediyordu, vücudunda gezindikleri o scak ipeksi derinin

hndaki kaslar ve tendonlan ezberlemeye çalyor gibiydiler

Birden, hiçbir uyan vermeksizin onu srdm.

Bu ana kadar nefes nefese, hafifçe hrldayan Tomas, (filerimin

derisini kestiini hissettiinde inlemeye balad Kasklarmda

hissettiim erkekliinin aniden uzamasna baklrsa, bu inleme

ikâyet anlamna gelmiyordu. Boazn serbest braktmda

kslm gözlerinin l l parladn gördüm. 'Sportmence

oynamyorsun,’ dedi ar bir ses tonuyla. Derin bir nefes ald,

“efesini brakt ve parman içime soktu. Bu beklenmedik igal

. 305 .



KARANLIIN GÖLGES

karsnda nefesim kesildi, kalçalarn hav a |and ,

daha sk kavramak için kendimi sktm. 'H ern
** P*r,n

*lnl

bouk bir sesle. ^
Deneyimli dili parmann yerini ald# Mtn

lanna yaptm. Kalçalarm kendine çekerek na?ak

?

içine ald ve emmeye balad Tutturduu ritmi b*T
^ afe*n,

>

bile edemiyordum. Daha iyi eriebilmek için
** ***—

açt. Vücudumu emerken onu seyretmek en j

kadar nefesimi kesiyordu. “b^rdii^

Bütün dünyam, o lezzetli dudaklar olmutu; o slak
yalama, o büyük ve kuvvetli eller. Scak, sert elleri .

*^
yormu gibi, devaml karn kaslarm okuyor, beni

yapyorlard. Sonra kalçalarma doru indiler ve

lanmla oynamaya baladlar. Aman Tannm, bir kz b
^

âk olabilirdi.
U

Bern kefeden az, sv bir alev gibiydi; tüm vücudunuh
dalgalan gönderen noktalan buluyordu. Yavaça nefes aldm
mahrem yerlerime yaplan bu nazik dokunulara hayran oldum.
Kendimi yataa brakarak o slak dokunulann beni demde*
çekmesine izin verdim. Beni içeriden sarmaladndaysa hama
dalga dalga beni ele geçirdiini hissediyordum. Aniden aa ve

basnç mükemmel hale gelmiti. Sanki tadan, emen, dokunan ve

dolduran az her yerimdeydi. Vücudumun tepkilerini en doru

ekilde okuyarak ve beni en çok inleten noktalarn üzerini yala-

y*rak, kapanm gözlerimin ardnda imekler çakmasna neden

oldu. Dilinin her dokunuunda, sinirlerimden tüm vücuduma

elektrik akyordu.

Tomas! Lütfen!’ Daha sözlerimi bitirmeden pozisyonuna

deitirmi ve üzerime çkmt. Kendini tutmak amacyla dur-

duunda homurdandm. Nihayet, öne doru ilerleyerek yavaça
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karfn chance

#jrdi-
Tannm. bu çok iyiydi. Hay*, j*.^ icinde
güneler patlyordu S*!**

°*
***•»*,.

W-i bu d.n« h.«rl.m„, ,m, k*

1»h* mu,h'*" B'"' “"«iyo,. mutrm
" •”**

£> ve bpl. bir eldiven „nu

-ildiriyordu-
"yeniden

Her ne kadar içimde skacak kadar dar ola, da

trkekl,*-. oimu
,

£

*

^ kendini iutnuuu
imkineu haldeyken bil, <»lm ,

davranyordu. Kendini tutnuk i*, g^enbfc çal*,,,,

^tunu, dudaklarn srmasndan anlyordum. Her sefennde

santim içeriye giriyor, ben onun tümünü çunde hsset-

aek isterken o beni altryordu. Ama nihayet çune yerleti ve

^ kalarak tüm benliime alevler gönderdi. Gözleri kapanm,

kopilden yanana dümü, sergüedii çabadan dolay yüzü ,

il ölmüü- Uzun bir an olduu gibi kald. Nefesim kesilmiti.

çime girdiinde canm acmamt ama hareket etmesini,

pozisyon deitirmesini ya da herhangi bir ey yapmasn bek-

lemek dayanlmazd. Neredeyse aklm kaçracaktm. Darya

doru çekilirken gene ayn ekilde, çldrtc bir yavalkla hareket

»etiini anladmda sabnm tat. çimden çekilirken kendimi

ou yaptrdm ve ani bir hareketle vücudumu kaldrarak, beni

inleten bir hzla tüm erkekliini içime aldm.

Tomas ard, rahatlad ve zevkle tslad. Ne demek iste-

diimi annda kavrayarak hareketlerini hzlandrd. Yava, dai-

resel hareketleriyle uyumlu bir ekilde beni okuyor, esnetiyor,

»ilendiriyordu. Ben de kendi ritmimi tutturdum.

Ksa zamanda çkardm sesleri kontrol edemediimi fark

rttun- Hissettiklerim beni dalarken ve için için yanarken toç-
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krarak ahlyordum. Bam dönüyordu ve hzl, hj

alyordum. Kalçalarm yukar aa hareket ed^
kararyordu. çimde kopan frtnalar iddetini arf]

* **

daha neler olduunu anlayamadan orgazm içim^
0^11

linde yayld. Tornas n bozulmayan ritminin alt'
dalga4r

t*.

barlmouo KflCnHl Hrtlan /v^o cam L* . . ” MflJkaslmaya balad. Birden oda san bir kla pan |H

*

canl, saf ve parlak bir renkti ki sanki mutluluun
^ °^

ve ekil alm haliydi. Bir an için, bu ,gln h issen
j

y

J*
Unla*n

l

devam olduunu düündüm. Ancakk genii
entTl

'n
**r

maya devam ediyordu. Odann içinde bir yldz n T *^
dier tüm klan etkisiz hale getiriyordu. Bu, n ,

ve altn renkli kvlcmlar olumaya balad ve en

'Çmde^
kör edene kadar çoalmaya devam etti.

Sonunda

Birden tüm dünya yok oldu. Görüntüler, sesler v
takip edebileceimden daha hzl bir ekilde gözlerimin
akmaya balad. Tornas göremiyordum, hatta onu
yordum bile. nanlmaz bir hzla üzerime bir girdap
ve onu durdurmak için herhangi bir ey yapanuyorduT^

Sonra, balad gibi bir anda bitiverdi. Artç imgeler de son,
erince tekrar görmeye baladm. Bir tepenin üzerindeydi* *
bir tapmaa bakyordum. Arkasndaki okyanus, sapsan günein
klaryla panl parl parlyordu. Ensemde bir çift dudak hissettim

ve kulamda tok bir erkek sesi kahkaha atmaya balad.

Avatarm onaylyorum,” dedi bir ses. Arkamda duran adamn
konutuunu anlamtm ama sanki tapnak ve gökyüzü ayn anda

konuuyormu gibi, ses her noktadan yanklanarak geliyordu.

Dier bir rahibemin olu... gerçekten güzel bir hareket."

Gözlerimi krptrdm, bam dönüyordu ve gördüklerime

inanamyordum ama gözlerimi açtmda sahne deimemiti.
Sonunda, “Senin neyin?" diye sordum.

karen <:han<:r

•BU
''I"

m*'m
.

iliyor-
‘in^l ol.„k biri^T* ^

^<m|,d
** k"numu"“ Mirimi.-

“™«Uta.
»oguiuyordun, 'Bun wnj„^

Tekr*r
o zengin ve derinin altna 4)cym kahkah

korkma. HarophUa - Bu ruhani bir blrl

gamdayken bana dayanamazsn."
*

-Korkmuyorum," dedim ve bu doruydu da ç*^.,
uugrlrrte kryrurUn.^a bu, piknik yapmak^^ -Ayrca benim adm Cassandra -

-Artk deil."

Arkam dönmek istedim ama güçlü kollar beni skca

«rdu.
lkbahar polenlerinin renkleri gibiydiler, parlak^Un

bu kollar sanki altn tozu serilmiçesine p.nldyor ve gözlem*
BU reng nMn VUCudunda düündüünüzde orta*

çkacak görüntünün çok garip olmasn beklerdiniz ama öyle

deikü Birdenbire etrafmdaki görüntü çok anlaml geldi

•Çok basmakalpsn deil mi?"

‘Beni nasl alglayacan senin düüncelerin belirliyor; diye

beni azarlad. “Eer ortada basmakalp bir eyler varsa, bunlar

tamamen senden kaynaklanyor."

‘Kimsin sen?" diye sordum.

‘Senin gibi birisini asrlardr bekleyen birisi. Nihayet bir

eyier olmaya balayabilir.”

‘Ne gibi eyler?”

‘Göreceksin. Sana olan inancm çok fazla."

21 ' lmir ™tolijiiinde Posedon ve Afrodt'n kzlarndn bin olan DemzTannça-

•(ed.iL)
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-Demek ki delisin," dedim gayet duyguSU2 ^
vermi olduun bu güçle ne yapacam bile bümiy'o^ S
beni her an öldürebilir."

yorUr» v*

^

"Umarm öldürmez, gerçekten. Dier meseleye

gidecei yönü kendi belirler. Gücü insanlarn elin/
8*1*®06'»

beri üzerindeki kontrolümü kaybettim."

*Ama Myra ..."

-Evet, u an için rakibinle sen ilgilenmek
zorundas

arandaki mesele çözülünce tekrar bir araya geleceiz

“Ama demek istediim de bu. Onu tam olarak nasl

bitirmeye firsat bulamadm. Her tarafmda youn bir

rüzgâr hissetmeye baladm. Sanki kadim bir enerji

topraktan çkarak tüm vücudumu yakmaya balamt™!^
kendimi tekrar hücrede buldum, lo kta etrafm^

' S00*

çalarak gözlerimi krptrdm.

Tomas kendini serbest brakmt,
nefesimizin kesilmesine ve tüm sorularn aklmdan uçup
neden oldu. Beni gösüne biraz daha bastrd ve içimdeki erkekli*

hareket edince nefesim kesildi. Terden slanm saçlar etraftrÜ

yaylmt ve dilerini boazma geçirmiti. Tüm vücudum
srkla kasdrken, iç kaslarm erkekliini skmaya baladn*
zevkle inledi. Koca elleriyle kalçalarm kendine doru çekerek

girebildii kadar içime girmiti. Beslenmeden boazm brakt
ve yarann üstünde dilini gezdirdi; sonra içindeki ihtiyac serbest

brakarak daha hzl gidip gelmeye balad ve ben tüm düünme
yeteneimi kaybettim.

çime boaldnda, sanki bedenim bir buzmu ve onun s-

vs da bir atemi gibi içime doldu, içimde henüz yanmayan oe

varsa hepsini tüketti. Bu stlm likör tüm vücuduma yaykl.

Duyduum haz bir önceki kadar kuvvetli deildi ancak daha uzun

karen chance

* ftl** Tomas üzümde y„arken k

^ bü süre sonra. Tomas domurak
aral,k^

yuz ifademi dikkatlice inceledi ama arad», u
****

^»uyoriu. Yine de beni öperim ^
*>i *'*“" d0^^, kildlrd,'n ÖP^^miz b**

*

hissi serd,- -Ujnün,, öed, ^^damda gezdnyordu. â&n

*
Mii|temme1,

k0yU rcnkU ka,Unn
•»nnas.ml. dinehb™

•îledeD
?

Yüzümü
ellerinin arasna alarak nazikçe alnm, öptü. «Her

^
yolunda,

Cassie. Her ey yoluna girecek."

-Ne yoluna
girecek? Yüzümdeki prlt sönmeye balamt

Tomas tereddüt etti ve içini çekti. “Hâlâ geis\ etrafnda

(usse(kb
iliyorum. Sanki bir bulut gibi." Çenesini skmaya ba-

^ -Anlalan Mircea senin üzerindeki hakkndan vazgeçmek

ötemiyor.’

Bam saUadm. “Büyü yaplrken bir karklk olmu ol-

mal. Mircea da kaldramamt." Her ne kadar bunun olmasn

bddiyorsam da hayal krklm büyük olmutu.

Tomas tam bir ey söyleyecekken aniden kap açld ve elleri

bdiode olan Françoise sabrsz bir surat ifadesiyle belirdi. Üs-

tüme bir kucak dolusu elbise frlatt. “Nihayet zaman gelmiti!

Bir ritüel olmalyd, maraton deil."

Ayaa frladm, snm bedenim odann souunda ürperdi.

*Ner

‘E, hadi! Giyin! Kral seni huzuruna istiyor ve bekletilmeye

dayanamaz. Eer onu kzdrrsan hiçbirimiz buradan çkamayz."
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"Françoise?" çimde kötü bir his dogmaya b^,
a

aksam yok olmutu ve gördüüm yüz, daha önced^ H*
o Fransz kzn her zamanki sinirli yüz ifadesini

“Françoise u anda evde deil. Bir mesajm,^
^^

dedi sertçe gülümseyerek. Ben daha cevap bile v
^

zünü ekiterek duvara yasland, yumruk yaph, *
bembeyaz olmutu. “Kahretsin! Hiç zaman de,]

kj

kaS,lmaAc
Ua

dek burada m kalmak istiyorsun?" S°r
'sinl

Tomas bir bana bir de ona bakyordu am»na ona arta»m sallayabildim. Françoisea ne olduunu bilm
^ ^

Françoise, ’ dedim nihayet, tam ellerini cebine soklr^ ^
baladnda, “senin için yapabileceimiz...

herhang,
^

m?"
,r *v*

Birdenbire durdu, âdeta bir ta kadar hareketsizd,
S

dan sabrszlk akyordu. “Evet! Giyinebilirsin! Daha
söylemem gerekecek?" jHC

. i «2
Tornas n scakl olmadan üümütüm, o nedenle kadn,n

dediini yapmaya karar verdim. Elbise çok büyük ve ilemeli
yüzünden kaskatyd ama krmz yünlü taraf scackt. Brsüm
sorunla tek tek uramaya çalyordum ve Françoise n ruh s*l listenin banda deildi..

"Françoise, burada arkadalann var nu? Sana yardm nfc.

bilecek binleri?"

Gözlerini ksarak bana bakt. “Neden?"

“Konu Tomas... Eer buradan aynlrsa, öldürülecek. Geri

dönemez ama burada kalp idam edilmeyi de bekleyemez. Onu

saklayacak bililerini tanyor musun?"

Cassie. Tomas dirseime dokundu. “Ne yapyorsun?*

KAREN CHANCE

•yrin f*™*'
otac**“" “"»»

g[ir' le
" g°ndermey' k*r« J.

** M Kral

*. jidunided’
Konsül bana onun haya„ n

, ^
•"V abipolmadkn bir bilgiyi onlarla K,y|_ ""'«Hin,

„ pns
n etkisine manz bralunay, da ,

^,kle bu yap"*-"» <*• S«ti Çeviremiyordum
”***»« «

«erse- Kr^ m karsna bensiz çtkara.,,
fi^ ntacaktr. Seni daha fazla tehlikeye atmaya™

““

-asara. Onunla bu konuda tart,abi|irdira

ttje0jen
bunun bir zaman kayb, oUcaJm, «dam^unT"""

^çoist inme inmi gibi duruyordu.
ynca

’

•Sanki çok zamanmz varm gibi, ^ Qnda ^
^ m i

endieleniyorsun?" Bam sallamaya balad -<^T^ bir sonuca ulamak için gerekliydi. Amacna ulat, b'mk

l^nd baln çaresine baksn. Bu konuda gayet iyidirler,
bilirsin

*

Tamam, bu son nokta olmutu. Burada olanlar Françoi» m
knz

geçirmesinden çok daha önemliydi. “u anda dm olduunu

»demek ister misin? Çünkü ben Françoise a ismimi hiç söy-

lememitim. Zaten sadece Franszca konuabildii konusuna

istersen hiç girmeyelim."

*Buna zamanmz yok!”

Ranzaya oturarak keçi gibi bir suratla ona bakmaya baladm.

‘Burada neler döndüünü ve senin kim olduunu örenmeden

hgbir yere gitmiyorum.” Artk önüme çkan her rüzgârla kendimi

ondan oraya savurmayacam. Geçtiimiz hafta, bu konuda

W*t olduumu en zor ekilde örenmitim.

Kollarn, garip bir ekilde bana tandk gelen bir tavrla

tonya kaldrd. Bu ifadeyi daha önce de bir yerde görmütüm
*Ba nereden olduunu çkaramadm. “Sana daha önce de söy-
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rdiim gibi, ya hepimizin arannd en iyi ol»^
kötü. Hangisi olduunu düündüümü »öylcmem ^ ** ^ *

Bunu sindirmem için birkaç «aniye jçeçme*,

zaman bile inanamadm. 'Agnes? Ne... ne •nyomu^^
1
’ ^ o

-Var oluyorum," dedi ac bir ekilde. “Ne ölün,

fam ama 1
" •''»»r** ^

•Ama., ama., birisini de geçinebileceini M
BüyicuJer demiti ki..."

Tabii. Sanki onlara her eyi anlatyornuuz
g^,. T

tandk o ürkütücü ifadesiyle ellerini beline koydu -y
***•

lerimiz hakknda Cemaat in ne kadar az bilgini olursa o
^

Gerçekten de senin yapabileceini ama benim yapama
**

m düündün?"

“Ama Billy Joe’ya sahip olamadn," diye itiraz ettim H
onda hem de Myra'da beni rahatsz eden konulardan b hl
bu. “Kendi bedenine sahip çkmak amacyla, ruhsuz bir

zaman içinde gezinebilir misin?"

Agnes sadece yüzüme bakt ve sonra ban sallad. “Haldun
vermeliyim, bu konuya bambaka bir ekilde yaklayorsun '

diye mrldand. "Vücutlarmza geri dönmemiz neredeyse ow
terk ettiimiz anda gerçekleir, Cassie. Bizim bedenlerimiz ölme
çünkü aslna bakacak olursan onlar hiç terk etmemiiz gjbifr;

Ama... bedenin..." Nasl dile getireceimi bilemeden yüzüne

bai“ka]dm Sonuçta bunu söylemenin deiik bir yolu yoktu

“Agnes, üzgünüm, ama bedenin... öldü."

Sanki aklm kaçrmm gibi bana bakyordu. Tabii ki akü1

Sence benim bunun içinde ne iim olabilir ki?"

'Hiçbir fikrim yok," dedim dürüatçe.

KAREN CHANCg

Ak geçimimin
bu olmadm nöy^neb^,.

b'n,m 'klÜ ‘ h*>*',m -nJ
*e”kiy0,<lu

dan*,
«d®. •»>)*“ W W' *"»- krnn^ vnrry

dü’CT'ka»—
^ ^oancu- « onun bedCTini de Anneye h,z,rU„m^

^Idroini
m?’ imdeki ifadenin na*,| oj.

^juiyordum ama Agnes kahkaha atmaya balad

^ökcfkti. Cassie! Ho, resmin tamamna bakldnda,

^ ölmektense bedenini benimle paylamay tercih ederdi!’

wtn dönmeye
balamt. “Anlamyorum."

Toinj*
birden konumaya balayarak beni korkuttu. “Birisi

^ için,
birisi yaamak için."

^ ona hiç de nazik olmayan bir bak frlatt. “Bunu

duyduunu bilmiyorum ama unut gitsin.”

«0 halde doru," dedi Tomas. Bariz bir ekilde afallamt

•>«ikodular vard ama onlara kimse inanmamt...”

V* öyle de kalacak," dedi Agnes vurgulayarak.

Bir ona bir de Tomas’a bakma sras imdi bana gelmiti,

fna bana burada neler olduunu açklayabilir mi?"

•Elö bir söylenti var," dedi Tomas, Agnes'n somurtmasn

onamayarak, “bu söylentiye göre, Pythia öldüünde yeni bir

**b ödüllendirilir... mevcut hayatn görevi uruna harcama-

t*Wi etmek amacyla."

$okun etkisiyle açk kalan azm kapadm. Bir dakikalna

ferApes’a baktm. Sonunda, “Bu doru mu?" diye sorabildim.

‘Bandan çkmak istiyor musun, istemiyor musun?” diye

«ak
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‘Bana cevap ver!”

ç çekti ve tekrar ellerini havaya kaldrd
Bu

alkanlndan m kaynaklandn yoksa buna ben

''

'

olduSnmu bilmiyordum. Tamam, uzun lafn klhajj|

rr

"^
Kaderinde gençken ölmek olan biriaini buluyoruzS" ***

anlanma yapyoruz. Onlarn içinde barnp enerjj|er

'
0,114,14

**

niyoruz, karlnda da onlar balarna gelecek olan ^

^

koruyoruz.”
1-k*b«

'Bu korkunç!”

'Hayr e yarayan bir çözüm bu. ölmekte

paylamak daha iyidir."

"Peki, bunu bir kere yapabiliyorsanz,” diye devam
maa yavaça, “neden bunu devam ettirmiyorsunuz

y

^ ^
yaama, yüzyllar boyunca.” ***»dn

“te bu yüzden vampirlerden nefret ediyorum,”
dedi At»..

odann içine doru, kimseye odaklanmadan. “Pazlasyta ppbeckr
“Peki, yapabilir misiniz?” diye «ordu Tomaa.

Tabii ki hayr!" diye parlad Agnes. “Bir düün! Hiza»
»üremiz bittii zaman güçlerimiz bakasna geçer Güçlerimiz

olmadan kimin öleceini bilmemiz mümkün deil, dolayp
bir baka beden seçimimiz imkânsz hale gelir Sadece hr kerelik

bir anlama bu."

Tomas ksa bir kahkaha patlatt. "Yani daha önce kurumu
ölümü yenmeye çalmadn m söylüyorsun? lanetlenncyi

umursamadan ya da kimin hayatn gasbettiine bakmadanm
«uza dek yaamay istemediler mi?"

Agnes omuzlarn silkti. “Bu, görev banda olan Pythia’nn

görevlerinden biridir... Bunun olmamasn salamak."

'"L. Beynim bu huta »y»k uydur,„„
v„„.
^

"C- >*- ***< **nim.^^ (rk «.im ki. aan. yardm «drrV,„^ mm*

S*» »— «i-rdurmay, planlamamam
*"**

Ç***V«'-<“ *- -»a gltmi^

^

kadar w. raman dilimini adamak
*

^ jujmamt'

««i beraberimde geri giStürebilirdim!' Agm, b
^püdriirtmemde yardtm etmiti. F<er „„„„

“

and. ölmü, olurdum. Onu ta,,may, reddetmeyi ala

^ bik getirmezdim.

*Eff hatrlarsan,
Cassie, o srada bulunduun odada etrafn

X hayaletle çevrilmiti. Ortalktaki tüm ruhla, yamak

«ta» bekliyorlard. Zaman tekrar akmaya balad,tnda

foray terk etmem gerekiyordu. Ban de. o »rada olacak

M» bild#m tek kiiye gittim. Pazarlk yapmak isteyecetim

yurdum.

Vtb «eninle bir anlama yapt m?" Françoise herhangi

*bp deildi; o bir cadyd, hafzalardan silinemeyecek ka-

av etkileyici bir büyüsüne ahit olmutum ve güçlü bir cad

4*mu biliyordum. Buradan gördüüm kadaryla, içten içe

s donunla savayordu.

$uk düüncelerimi okurcasna Agnes suratn buruturdu

<Wen midesini tutmaya balad. Tam olarak deil.”

Mu, buraya nasl geldin?" diye sordu Tomas, ben tam ola-

11«dullanmam bu konuyla ilgili daha fazla soru soramadan.
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KARANLIIN GÖLGES ^
-O yözyh ter* etmeden önce Caaaie>* geri don

tamnm, hayaletleri «'uçuracak bir beden bulduk^^
O zaman da kahrolas Kara Büyücüler ortaya gkb *

-Seni Periler Ülkesi ne satmak üzere kaçrdUr •

nuca ulat Tomas. ‘O zamandan beri burada m«ln>^
yüzyllar önceydi! ^ ^

'Aslnda, yllar önce.’

'Burada zaman farkl bir ekilde ilerliyor,'^ .

tim ona. Markme un bu konuda verdii bilgileri habrtZlZ

ama zaman farknn bu kadar olabileceimi fark edemeTn^
-Yani sen Fransa’y terk ettiimizden beri burada olduuno

söylüyorsun?'

KAREN CHANr.F

W* 'n k^len
r ^kanlanm ceplerime tkyordum ****««

0 ^ lnm^^
«*"*** k*l,n ***c’~1*" »P-l-n,W u»ÜI

'Tfrunçou*'"
haM bir tvyfc koUyc ^

Vto»e.» duvarU ç'vre‘CTm* KUlün,

^od. *#^*0 renklenin, otu*n„,^
-Hfrkes burada m?" diye sordu peri, yüzümüze bât bak

pjjy
korkmu görünüyordu. “Caas, geri dön.

bende kalacam düünüyor musun?"

Agnes ban sallad ve elini havaya kaldrarak baka bu

söylememe engd okh. ‘Eer o zamandan sonra bizi gördnyy^

sakn söyleme. Françoise bizi duyabilir ve geleceinde nder ab-

1

cam bilmesi onu kötü etkileyebilir.’

Onun gelecei, benim geçmmdi. Bam dönmeye ba£&

Kaçmama vardm etmek için bir hafta önce Dante'de bu- km
büyücüyü öldürmütü. Ya da bir tanesini öldürecekti baa

armaya balad.

'Buradan çkmak istiyor musun, istemiyor musun?* dne

sordu Agnes.

“Evet., ama bu konumaya sonra devam edeceiz,* dedi*

•çtri mi dönüyoruz?’

•uradaki ey maviye döner dönmez. Ama doru stkamctr

* sonraki durak Senato, dolaysyla krmzya dönmeden önce

gjfcdr atlamamz gerekiyor."

Takip etmekte zorlanyordum. "Neden buray terk ediyoruz?*

‘Çünkü benim için bir ey bulup getireceksin,* diyen ban-

ka bir ses duvarlardan yankland. Birden fark ettim la. üstüne

kaplandn düündüüm sütun, aslnda dev bir barakt

Güdenini yukarya doru kaldrdm ama sona ulamam çok

an bir zaman ald. Devasa bir ldaktan daha büyük bir yüz.

Beflö o zamana kadar düüncelerimi netletirebilir ve tün b

olanlar anlamaya vakit hulabilirdim

“Eer ‘sonra’ olursa," dedi Agnes uursuzca. ’KaDonbo

unutma, sana onlar vermek için yeterince belaya bulaü»

f®*ri eline alp eteklerini havalandrarak bolde kaybokk-

Tomasla birbirimize haktik ve aceleyle onu takip etmew hf

rkin engin karanl ndan bana bakyordu. Tavamn en az oo

üre yükseldiinde olduunu düündüm ama osamadii çm

«frn bu vaziyette duruyordu. Bir an için korkum ama soma

bakmaya devam ettim.

O dev kafa, beni daha iyi görebilmek için eikb- Uyuan

saçlar gprüünün çounu engeüyor. patates gi»
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olan burnunu or«y
Gk>nyordu Gitateri büyük birb^.

kjdjrd ve m-vi renkti. “Demek, yeni Pythia bu.“
**

'Kralla b* mecburiyetinde kaldk." diye ^
Bifty lusk bir sesle. “Gelecek aya kadar birim runiidj^

yaramayacak. Pritkin. Hagalaz büyüsü yapmaya çal

anl olmad... sadece biraz soudu ve elimize sulanm^
baka bir ey geçmedi. Sfrlama bombalan gerçekten ha^
ama sadece büyüye kar etkililer ve biz de sayca azz

biri yerle bir etmek için bir sürü alete ihtiyac yok. Eer öln*

istemiyorsak daha fazla cephaneye ve müttefike ihtiyacm*%
Geri döndüümüz zaman, Senato nun deposundan silah alm^

konusunda Marlowela anlatk."

“Ne kadar cömert bir hareket. Peki, karlnda ne istiyor

Bir kereliine de olsa, Marlowe'un bu soruya verecei ham

bir cevab yoktu. u anda yapt tek ey afallam bir ekilde,

sessizce olduu yerde durmakt. Sonra yavaça tek dizinin üzen*

çöktü. Birkaç denemeden sonra, “Senato her zaman Pythu'nn

yardmna komaktan mutluluk duymutur," diyebildi.

Pritkin sonunda benim varlm faril ederek, “O Pytha defl,*

diye atld. Sonra birdenbire durdu, az oynamasna ramen ses

çkarmyordu. Sanki hareketini tamamlayamam ve indirmeyi

unutmu gibi eli havada asl kalmt.

"Leydim, size ne ekilde hitap etmemizi istersiniz?" diye

sordu Marlovve saygyla.

“Hayr!" diye bararak girdii oktan çkt Pritkin. Bir dix

çökmü vampire bir de bana bakyordu "Bu bir aldatmaca... öyk

olmal!"

arm bir ekilde Tomasa baktm. “Neler oluyor?'

“Aura’n deiti,” dedi hafifçe gülümseyerek.
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ourfl'n.
«*"*'" «m.

^ Kin
k,Ut,U1'm Ttey.

t onun “**P <»«.- <%, (ibM-1

^iin için bir isim söylemen gerekiyor,

smini belirlemeden senin devrin resmi olarak

^knnu*.

'Taht*

K*
Tl

^ eyd\ Phemonoe ismini ilk Pythia dan alm»,. R^
ismi alabilir veya baka bir isim seçebil.r*,n.“

bu arada canlanm, açldkta gezinmeye halam»,

öfkeli
gözüküyordu. “Herophile," dedim çabucak, im-

kullanarak. Heyecanla Tomas a baktm. "Bu olur

*C^t^n jn bana doru uzatt el birdenbire yanna dütü.

^
Golem

nerede?" diye Billyye sordum, büyücüden gözlerimi

>arak.
Biraz önce Tann'y görmü bir ateistin yüz ifadesine

arm ve inanamayan gözlerle bakyor, hastalanm

Bilmek istemezsin," diye cevap verdi Bflly. Gözlerini kapdan

ovarak skntl bir ekilde konumutu.

-Sr demek istiyorsun?"

Onun yerine Kral cevap verdi. Bir anlna dahi olsa, bu ka-

ri büyük birisinin varln unuttuuma inanamyordum. "Bir

ufal olarak hizmetkârma verildi. O da çok cömert bir ekilde

su bana ödünç vermeyi kabul etti."

*0nu birkaç saat önce serbest braktlar," dedi Billy. “Bir

«t kadar daha süre tandktan sonra peine düecekler. Av

“priderini eitmekle ilgili bir ey."

W Dehete kaplmtm. “Ama öldürülebilir!"

Teknik olarak yaamadn biliyorsun," dedi Billy. Dola-

ölemez."
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•O.h.öncryM.mvorotabilir.m.^ i

bulm.k „m„nyt. «nüm. bulundun bu,

IW
VMina gfçen Mariom endrçdenmi, gibiydi *1^"" '**£
mklerr bak,yor vr duda*m, .anyordu am.J ^” olacakna dair kafa yorara*,

h

K zanno,^'"*'
1^

brakamayz!" yordut

"Tabii ki," diye mrldand Kral ama yine de
ler kadar yük** «doyurdu. -Rjer iare,*,, onu ku^^*"^

Bu konu hakknda içimi bir korku kapUnusu -û
yapacam?" Bunu^

Kral golf toplan büyüklüündeki dilerini göst
lümsedi. "Bir dei toku yaparak."

^ ^

“Dikkatli ol, Cass," dedi Billy. “Senden bir ey lstiyor

bize ne olduunu söylemiyor."
^

“Sessiz ol!" diye kükredi Kral. -Dilini dilerinin ardada*
yoksa onu birisi kesip atabilir!" Sonra, imek hzyla ruh hali

deiti ve bir melek gibi gülümsemeye balad. “Bu sadece bir

kitap, Leydim. Önemsiz bir konu."

"Sradaki onlann istikameti," diye uyard peri.

Pritlrin aniden hayata döndü. "Mac nerede?"

Bo bo ona bakmaya baladm ve birden kafama dank etti.

Aman Tanrm, kimse ona haber vermemiti.

Cevabn düünmeye frsatm bile olmadan peri cevap verdi.

"Bizim geçmemize izin vermeden önce orman bir kurban talep

etti. Aslnda kz istemilerdi ama büyücü onu yerine kendini

öne sürdü."

Bakm ona yönlendirdim. Mac’in dikkatleri kendi üzerine

çekmesini salayacak bir ey yaptn görmü olmalyd. Mae

,

olmnHya. o™ o,r.kn*y*,
ktl

kurban elde «dm*

^0 da on!»™
bir tane vermiti

temas
anlayal bir ekilde omzumu »akt ama

hiç kan yoktu.Top*^ *

onu eumib.
Cebime tlkt,rd*m rumkler binlen klnrm„

,*r aelmeye balad.

açklamalar karnda akl kanm olan Pritkinperinin a, —

t

rntkn

^nma baknca neler olduunu anlad gözlerinden okun-

^ balamt. “Bunu sen planladn," dedi tuhaf, donuk bir

^|e ‘u- ^ kurtarmak için bizi kandrdn ve sonra ritüeh

tamamladn.
Geis da dier adaylar imkânsz hale getirdi."

•Ben hiçbir ey planlamadm," dedim. Ona ne kadar üzgün

buumu anlatmak istiyordum, Mac'e layk kelimeler sarf etmek

otyordum ama beynim nedense çalmyordu.

•Kitapla ilgili," diyerek mrldand Kral.

Aklm karm bir ekilde ona baktm “Ne kitab?"

Yüzü biçim deitirdi ve anladm ki masum görünmeye çal-

yordu. Sonuca baklrsa bu genellikle taknd bir surat ifadesi

deildi. “Merlin’in El Yazmalar."

*Ne?" Bu isim bana bir ey ifade etmiyordu ama Pritkin

vennden sçramt.

Marlovve’un ilgisini çekmiti. "Onun bir kopyasn büyülü

bir kitapçdan alabilirsiniz."

Kral, kayalarn yuvarlanmasna benzeyen bir ses çkard.

Kahkaha attn fark ettim. "O deil. Kayp olan cilt. Aç göz-

lerle bana bakt. “Bana el yazmalarnn ikinci cildini getirirsen

pratii geri alabilirsin. Söz veriyorum."
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“Hayr!" Pritkin bir imek gibi üstüme atld
sonra, Tornas n itmesiyle birlikte kayarak kar
Akrobatik bir hareketle geri dönerek tekrar laJdry^*
gibi olan gözleri binlerinin cann actmay vadediy0 ^

‘Bir daha sözümü kesersen büyücü, aksam ...

U

• v*a « yemeini
cierini yerim," diye Kral uyard. Ses tonundan aka ^
anlalyordu. Pritkin ani bir ekilde durdu. Onun k

Vapm4<1,
t

kararm suratndan, Marlovve'un ilgilenmi sur

Z8' nll,ct
**

"Bilmediim nedir?"
3

‘El yazmalar .. Modem büyünün temellerini ol

kitaptr," diyerek beni bilgilendirdi Marlovve. “Merlin tarT"
*

derlenmitir Hem kendi çalmalann hem de zamannn
^

metinlerini kullanmtr d çou bizim zamanmza kadar

mutur. Merlin, bu çalmalarn bir araya getirilip düzenlennlt
takdirde kaybolacaklarndan endie ediyor ve bilgilerin gel^
nesillere aktarlmasnn mümkün olamayacan düünuy0^ |
Ancak, efsanelere göre bu çalmasnn sadece yans günümüze
kadar gelebilmi ve kayp olan ikinci bir cilt varm." Kral a göz
ucuyla bakmaya balad. “Eer gerçekten ikinci cilt varsa bile

bu size nasl bir fayda salayabilir ki? nsan büyüleri burada

"Bazlan yaryor," diye cevap verdi Kral, kaçamak bir e-

kilde. Bu konuma ilgisini çekmiyormu gibi davranyor ama

baarl olamyordu. Dev gözleri heyecanla dans ediyor, lüleli

sakallannn yukansnda kalan yanaldan kzanyordu. “Merlin,

büyülerini güvenlik nedeniyle ikiye ayrmt. Büyülerin kendisi

ilk ciltte yer alrken, onlan etkisiz hale getirecek kar büyüler

ikinci ciltte toplanmt. Çou kar büyü, zaman içinde deneme

yanlma yöntemiyle bulundu ama bazlan hâlâ kayp. Mesela

yeisin kar büyüsü. stiyorum ki..."
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Mrrlln
'

in kulUnd,»> büyüle,, k»„ k,,_(51™ ’ 0 / u^nn Mrib L.

i
eriyor-

Mihtracht, bulan d. Martin

içinde olmal."
Ddck.il, b.,«ddkk yozumu

seni tevik edici bir durum deil m», kâhin?"

ifadesi
maskemi takndm. "Biraz. Ama size nasl y,r .

dahile**»"
1 * kestiremiyorum. Eer kitap kay,,** -

j nusm ’
de*U miSin?’^ etraf titreterek,

^imadan önceki zamana git ve onu bul!"

yüzündeki hevesi göz önünde bulundurarak ani bir karar

^m
•Deneyebilirim," dedim. “Ama bana önerdiiniz fiyat

1
düük.

Karlnda baka neler verebilirsiniz?"

pntko gereksiz bir ekilde haykrd ve tekrar üstüme atld

a/u fon
krmzs olmutu ve neredeyse bir damarn çatlata-

^ Tomas öne doru bir hamle yapt ama Marlovve uumlm«

b,r
hzla harekete geçerek onu boazndan yakalayp durdurdu.

Çaresizce bu öfkeli yüze bakakaldm. Pritknle daha sonra ko-

numay deneyecek ve her eyi açklayacaktm. Ama u anda

bunun ne yeri ne de zamanyd.

Kral, Pritkin’e onu akam yemei menüsüne dâhil etmek

ötmesine bakyordu ama araya girdim. “Pazarlk ediyoruz, ma-

jesteleri, fazla zamanmz kalmad." çinde, açktan koyuya çeit

çeit mavilerin dalgaland parlak kapy iaret ettim.

‘Ne istiyorsun?" diye açkça sordu Kral.

Ton/yi yllar boyunca izledikten sonra bu çok kolay olmutu.

‘Bir vampiri bulmam gerekiyor. Ad Antonio ama takma simle-

t®den birini de kullanyor olabilir. Periler Ülkesi nde bir yerlerde
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olduu söyleniyor. Golemin yan sra, bu v®
ve yakalamam için bana yardm etmenizi **** hy
yanndaki dierlerini de," dedim ve

,y0rUn
^ Ay*. N

- . • * ..
se88l*ce ekW— __ Ll ^^dinj;Tornas istedii sürece saraynzda

saklaman
-Golem in hayat ve smakla ilgin m

lay,- dedi Kral. "Ama dier konuya gelince.. -T'
ekilde "Bahsettiin vampiri tanyorum,"

diye itT' '‘“'""'«i b»
-Ama ona ulamak çok zor olacaktr... ve tehlike- *"’Nl

"Ayn istediiniz kitab bulmak gibi.-

Tereddüt etti. Mavi olan kapnn rengi, kenarl
dönmeye balamt. Artk zaman kalmamlt, ve'T*

11"’

kitab ona sadece ben getirebilirdim. "Anlatk. Ba"*
ve istediin vampir senin olsun."

k*tahl
in

Basm, salladm ve Ueriye doru yüriimeye
baslari

rileyen Billyyle çarptm. “Bunu tekrar dü... düüunf
diye kekeledi. "Ben bir sonraki yolculua geUrj*r"

,l,%''

-Neyin var senin böyle?' diye sodum.

Yüzü bembeyazd ve elleri havada amaçs.zca sallan, _
"Ya gen döndüümüzde bedenimi kaybedersem? Onu daha
geri aldm, Cass!" ™

M, Iimdi * pli,em mkdirf. mamklmd..
Gerçekten de korkmutu.

“Buradan geçerken neler olacan bilemezsin!"

“Billy! Bunun için hiç zamanmz yok! Buraya gelirken zaten

kapdan geçtin."

Evet! 0 yüzden, bak bana neler oldu! Bir daha düün, Cass!

i

Karenchanc
e

Ne demek istedii*
atllwn#(n

,bl
bir seçeneim de yoktu 'K**'""

*
*nun av,

bl|ere
burada ihtiyacmz

yok.-
* **’ *** Peri

-Sen kanma," diyerek
periyi u

ovuturmaya çalyordu. B'll> S*pk*syia ony

Birden, önümüze bulank bir ey
,k

maya balad. Tam onun Françoy*
* k*p*1 *Sn ko.

lak bir »k çakmasyla gözden kayboldu 7 P«-

gürleyerek emretti. "Onu geri getirin'”

^^ Ur ****

Peri klcn çkard. Bu k**^
görmütüm ama Billy bilmiyordu, dolayv.sl

ROz^mle

bile etmedi. Klcn kenan tam midesine
^

uçurdu- Kocaman açlm gözlerinde yz.d,!, T”"
•— gözden kayboldu. Peri, o kadar hm, blr

*f/7™^
k^ ** Peredeyse bu

“
Arkam, döndüümde Pn.kn m dizlerinin üzerine cökrii

ünü gördüm. Marlowe üstüne abanyordu. Arav» « .

ilerlemeye balamtm ki birden ayaa kalkarak bir dirseiyle

vampirin akana, dieriyle de kaburgalanna vurdu Marlovve

onu brakt, geriye doru sendeledi ve direkt olarak girdabn içme

girdi. Pritkin, ellerini incinmi boazna götürerek, lamelmi bir

halde kendini toparlamaya çalyordu. Nefes alrken çkard
seslerden, Marlovveun onu neredeyse bomak üzere olduunu

anlamtm.

“Cassie, gitmen gerekiyor," dedi Tomas acele ederek. Du-

raksad, yüz ifadesinde hem ac hem de efkat vard. ‘Kendini

öidürtmemeye çal."

“Tamam. Sen de." Ona veda etmek için zamanmn olmasn

dilerdim ama yoktu. Onu çabucak öptüm ve koarak kendimi



^ Bölüm
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Kafamdaki zonklamayla
birlikte kendime

^in farkma vardm. Yeniden namedeydi'"
1 ***

**

hoparlörden geliyordu, maskeli baloya k

^ Z°nkU,na ikl dev

lar gibiydiler ve Elvis, ölü bir adam
içjn

^ tki kafa '

«,id görünüyordu. Gozlenm, k.Wntal
r>hau'1

biriçacek tutu,turdu. Elvis Jatoou* Rx. .

Mariow "b>*

/V fi Ç |

*

’ffv™™* g.!*' diye htunurd.*,
'S,nab***">

T ^kn $agkn etrafma balondun ama albenili bir mod
lamna geldiini tahmin altm hevar payetler çnde'ssiUnanm adamdan bakasna konsantre olamadm Ka ra a

geeen ku„un büyük ludibrebydi ve sei, durumpe^U *durduunu düünmüyordum Gerçi kadmUnn sdu*ye sine, her
sey. anahtardan iç çama,,nna kadar fart, edibr görünmüyordu
Sanrm akn gözü kördü gerçekten

Neler olduunu sormak istedim ama aklmdan geçenlere dilim

varmyordu. Sandalyemde biraz sallanarak oturdum Seyircilerin

yars ayn hareketi yapyordu ama onlarn harekeden perfor-

mansn bilinçsiz taklitleriydi ve harekederinin ortamdaki belirsiz

konseptle alakas yoktu. Bana ne olduu konusunda bir fikrim

yoktu, sonra aklma büyülü geçit geldi. DTP’de kullandmz
fark edilemeyen gizli geçidin aksine buradaki göze batmt Tabü

ki Tony’nin batan savmacl yüzünden! Bama saplanan an

. 328 .
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fhttnuhnr. Tony. bu «rçtrfi kimdi,, k„fUn•0IM ht7f kakalamay frrrih^ I
onun d* hnm* büyük bir mi*r.m a*r,s, m

M*H"W kulacndan n**V, rr>// filn^<||

>Ur,l*,,,

•tlrm, «ma «hneyr ulanmayan mavi ,*w,

,

ormunun üatündm frlatt 'Bajj.mr/ dmt#. -
'***

Kam, kaldrdm Bamza *H«*k
Marlrmr masann flKrfazfa* yierl***,*^^ ««*>
duran yumruk büyük»ti*ünd«*i kuru ka/ay, Z
kartracan kulland Aalnda çirkin ey k

*>

*

yapraklarnn «atimdeki irin bir yuvada 'tunZZZ* *%>
*/bi buru buru olan «ozü zorfoMa açld v*
*ib buru buru olan «ozü zorlukla açld

^ ^^
"Bekleyemez mi? Bu benim favori ark,m - ^^

"r>ddunlmaama ihtiyacm var." dedi Mart,
‘Aymamdan " Kafa «özlerin, kapad, ama afa, k. ^

***

devam etti.
"***

-Ne? " Vutkunmak «çin durdum çünkü bir an v» a,
normal boyutundan iki kat daha büyük biaaetnutim Z
denedim. “O ne yapyor?"

*****

BaHa haberleiyor," diye cevaplad, Marlo*f rtrafa^
foz «ezdirerek.

****

"Imdi bay>laca*m.,- diye onu b,l<ç,lend,rd„n Martw
«fcrc»,» bfr bdc, «f. -öyle bir„ c.

bizim^ ve kumarhanede b.rakt,klan herke» ,imdi burada I, *
vunmalan ve senin yeteneklerin konurumda de«ek gelendenh
KT yapmayacak kadar dikkatliler, bu »yede birkaç dakrkamu
*»r. hepsi bu. Hareket etmeye hazr olmalam.-

yiereye hareket? Bana etrafmzn »anldimz söyledin'
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pabilecegimiz tek^ „k( * ^^k „
kadeh,n, Met,

^
* h*r **»,' ^ £

genellikle yardma otu, -
**,fM

‘Aflva b»

^a,,nd« duran küçük, b,
^ ******

n etk, brakmt. Normal *'*^**n^
«perilerin bara ileten bi, .

* k*fa>* <**»"o çey,, mikro**,
lenn, «nyonm ama ben d,^,^ .^^'Hemdük.
birim daha önce de «örmütüm. Bunb,^

Darrtemn Zombi Ben rvfay^k

ve maalesef ki ölmü en kaliteli sanatnl
^'r*^,no

olarak biliniyordu Deneyimlerinden
^ *art»r'

rek«t
k,,al>nn Mh" "““»»nü **

<£5; /^r.rrrrr--^•** -

p ^^ylcnrd B»r keres,n<V cm,,
bu kumarhanede bir «fan,, uyanrke»

~
olmayan par, »en. bir par,, bile Uenye *,unBB1^
bir kafa' «etirir."

^
^hneye ta„»y, alan, etli bui.u „np„ w,,, „

yerden kapt ve Markl a ukunuo b,, teVl, njt
ayakta durdu ve tan*ay b.r mendil „b, »||ad, ama Hv» ,n „n,
len kadn, fark edemeyecek kadar donukla,».,*, Hvun yrm
kuflenmi, bulgur lapas rengindeyd ve simsiyah peruu vA ku
latmn üzerindeki bir sra yevlims beyaz eti «laya çkaracak

tekilde saka kaymrçt. Neyse ki hiç duraksamadan /as» Me rende.
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arksna geçti- Bu parçada dönerek dana etmesi gerel^

Belki peruu geceyi çkarabilirdi. Yot^i

Kurutulmu kafa ark bitince mrldanmay durd

gözlerini bana yuvarlad. “Kurt adamlarn partisini

komedyeni duydun mu?’ diye sordu. Marlovve ve ben

mezden geldik. “Onlar koridorlarda ulutmu!"

Gri derisiyle uyumayan bir Hawaii gömlei ve

caklann ortaya çkaran bermuda ortu giymi zombi

Ur^u ve

°nu
gjj,..

k,nfUt bt.

Wr0n
masalarn arasndan bize doru yol alyordu. Onun bize yaku?
masn seyrettim ve Marlovve'un bana verdii martiniyi far^
olmadan bitirdiimi gördüm. Alkol, daha rahat düünmeme
dmc olmu gibi görünüyordu ama ruhuma faydas olmam*,

ki her dakika içim daha da daralyordu. yi bir sebebim v*

^

geis hâli oradayd.

0 berbat bask geri dönmütü. Hissedebiliyordum,
benden

gerilip çölün karsndan DTP'e giden yanardöner bir ba gibiydi

Zrhm güçlendirmeye çaltm ama hafifçe parldayan ba beni

direkt vurdu. Ama en azndan bu sefer mahvedici bir ac yoktu

Belki Pythia olmak bana bir eyler kazandrmt veya geüm
benim yeni güç seviyemi karlayabilmek için sadece zamana

ihtiyac vard. Her durumda, erteleme için minnettardm.

"Dierleri nerede?" diye sordum. Cemaat’in takviye güçleri

geldii zaman, Bill/nin bizi uyarmas gerçek bir yardm olabilirdi.

“Periyi ya da kz görmedim. Ama büyücü kapdan seninle

geldi," dedi Marlovve girite yelpazelerini sallayan alt silüetten

gözünü ayrmadan. Hepsinin üzerinde klimal yerde bile boucu

olabilecek deri pardöeüleri vard. Pardösüler, Pritkin 'inicinin ay-

ns gibi görünüyordu. imdi fark ettiim üzere daha da fazla»

küçük çkn kenarnda benzer pozisyonda duruyordu. "Onu

baygn braktm ve arka odaya kilitledim."
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„ rp

k

uzun süre tutmaz,"

'Hll
^
W burada Wr87 daha kal,r**k Pritkin r/^
* 0,acak •

,, Gar,k,n maaaya b” *rahi martini Z**^*ytin brakt. Marlovve bana küçük kafalara benz^
*
* bir

Hindiban cevizini brakarak sürahiyi kendine ayrd

%U'n.n üzerine büyük ihtimalle biraz rom gezdiril*»

ams görünüe göre içine hiç dökülmemiti.
!çim

* kafay
diktim.

#
bir bilmeceye ne dersin," diye mrldand kafa.

-vunf»'
1" kalbnC ®den C" ** y°! nedf?" Bir *ürc bekledi

#» kAfes,r

^alin ilgisini Ç«kmek »«*“ »üreldi giriimlerde bulunan iri

^ann kadn sonunda lanet okuyup sahneye emekleyerek

karar vermiti. nce topuklu ayakkablaryla sahneye

jj^oasna ramen, güvenlik elemanlan Kral’a birkaç adm kala

^yakalad. Sahnenin yannda duran Casanova, potansiyel

ibketi, içeri yakkl bir Latin göndererek sakinletirdi. Hiç

bt yok ki yakkl incubus, kadn barn dna çkarrken

* ra* yldzyla ilgili eyleri gülümseyerek unutturacana söz

snyordu.

•Eer bu Casonova’mn dikkat datma fikriyse, gerçekten

mr leke sürülür.”

‘Deildi," dedi Marlovve kendinden emin bir sesle.

‘Nasl biliyorsun?"

Çünkü yanlmyorsam asl desteimiz de geldi."

^bdmve’un bakn; üç korkunç Yunanl yalnn ellerindeki

ilerle yürüyerek içeri girdii yere kadar takip ettim. Büyü-
>T on^nn görü hizasnda olduklar ve kap kenarndan bara

Adldan için ana giriten gelmemilerdi. Barmenlerden
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birisi. «det* güÇ miferi ve hâki bir ort giynü, olaf)

adam, üçlünün görüüne yakaland ve yanm ie
ItlkJa önce bara döktü.

*
' y*l>-

’Zorlu seyirciler, ha?" diye sordu kafa “Tamam

ödemelerini sürdüremeyen adam duydun mu? Tek^are|

t4n,,,,

rilmi. Ya! imdi devam et ve komik olmadn
söyle!*

^
‘Komik deil!" dedi Marlowe mendilini açarken

"Hey. bekle! Onlardan binlerce var! Ya bu nasl?* Ben k».

fey odann dier köesine frlatp atmadan önce Marlowe
mendiline sarmt.

Deno, disiz azyla srtarak masamza yaklat ve "Doan
günü," dedi gözlerinin içi gülerek. aknlkla bakakaldm

Bu,

bizim dilimizde onun kullandn duyduum ilk kelimeydi ve

kendiyle gurur duyduu besbelliydi. Eer beni selamlamak
için

cup diye ses çkaran bir kova kanl iç organn burnumun dibine

koymasayd onu daha fazla takdir edebilirdim.

Korkuyla Marlovve’a baktm. “Lütfen bana kovadaklerin...*

‘O insan deil," dedi burnunu krtrarak. “Sanrm, sr."

Pemphredo külah haline getirilmi ve içine kumarhane fii

doldurulmu bir gazeteyi kz kardeinin hediyesinin yanna braka.

Hiçbiri benim kullandm krmz ve mavi olan filer deildi:

Oraya buraya dalm birkaç be yüz dolarlk mor olanlaryla

beraber filerin birçou siyaht. Sadece öyle bir bakta dört

bin dolardan fazla hesapladm. Çaresizlik içinde gözlerimi ka-

padm. Tek ihtiyacm, bu çalnt filer yüzünden peime düecek

olan insan polisiydi. Altta kalmak istemeyen, Enyo büyük, üç

katl keki dier iki hediyenin yanna brakt. Pasta, normalde

kaplama ekeri olmas gerektiini düündüüm, sümüksü, yeil

KAREN <.HAN* f

P™1'' **" -toto-,
<^>n.

UIM OTtod“>’ luSu*,,^

w miWr k.n « baftrukl» ***,„,„ -
«**"“" * ["rUy*,,k ' '*>*“«» <>unu-

'‘‘’L,*™*
" *N*n bun,

r ir/r
boûo ***’ -trenm, görün™ M.rt.w ,

^ hayvan kan içmezdi Bu onlar için hiçbir ey ifade

'**\7brÇou da bunu aslnda irenç bulurdu

^abfflüümce bir teklif yapyorlar Eski Dünya da kan kur

yaygnd. Senin yerinde olsaydm masann nnün^

^bakü*yi
doramadklar için minnet duyardm Herhalde.

^ bir tane
bulamadlar

"

^ ha. Ne yapmam gerektii varsaylyorT diyebildim

t(jtrt
hildim kadaryla. Eer bu kadar irenmemi olsaydm

övs’in cansa yorumuyla Ali Shook Up arksn söylemeyi

rs0£U fark ederdim ve tabii id sahneden aa indiini de.

yarlowr ayaklanmt. “Kovadan kurtulmak zorundayz!'

c^lt masalardaki cahil turistlere baktm. “Nasl?"

0v* masamza doru koan ve yalpalayan bir avuç güvenlii

üttL Gözleri, artk donuk deildi, içi kan dolu kovaya kalt

-

mu ve açlkla dolmutu. Sonra duygularndan çok kas olan

(onmalardan birisi onu omuzlarndan yakalad ve etrafnda döo-

iraeye çalt. Baard tek ey, perua vurarak açk beynini

ortjn çkarmak oldu.

GriyüzÜ, yamuk çeneli ve zonklayan kanh beyni ortaya çkm
•“binin yakn masalarda oturan insanlara ters ters hain
^ korkutmaya yetmiti. Birçou çlk atarak sandalyelerini

* P*nüde dan çkmaya çalt. Dier müteriler, yan

335
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olaydan uzakta olanlar, bunu gecenin elencesi sanarak
alk,

lamaya balad. Elvis in balangç yemeini mideye indirdi^*

sonra ana yemeini aramaya balayacan düünüp düün̂
diklerini merak ettim.

“Cassie!" Birden zayfça, sanki ekonun ekosu gibi olan Bifly»,^

sesini duydum. Etrafma bakndm ama onu curcunann içi^

hiçbir yerde göremedim.

Elvis kovann sapm kavrarken Mariovve beni geriye çekti anu

dengem bozuldu ve ayaklann yerden kesildi. Masay yakalayp

kendimi sabitlemeye çaltm. Deino çlk att ve iddetli bir

mücadele balatt. Kan masann her yerine dald. Kan pht-

lan Françoise n güzel elbisesine sçrad ve ben içgüdüsel olarak

silmek için bir peçete aldm ama kzgn bir vampir tarafndan

durduruldum.

‘Unut onu!" dedi Marlowe beni sarsarak. “Buradan çkm^
zorundayz!"

Kapdan içeri doru âdeta akarcasna giren büyücü top-

luluunu iaret ettim. Tepeden aaya hücum edenler sadece

bizimkiler deildi. “Nasl?” diye çlk attm.

“Geçi yapamaz msn?"

Artk güçlerimi kullanmamam için hiçbir sebebin kalmadn
düündüm. Sevsem de sevmesem de artk Pythia'ydm. Kafam

salladm ama kumarhanenin dndaki soka görüntülemeden

önce Billy’nin sesini tekrar duydum ve sesi çaresiz gibiydi. “Billy!

Buraya gel!"

“Ne oluyor?" diye sordu Marlowe.

Sessiz ol!" Zaten duymak yeterince zordu. Billy baka bir

eyler daha söyledi ama kaçrdm. “Billy! Seni duyamyorum!*

“Yer deitirme! Sktm.”
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^,n söylüyor," dedim Marlowe a. Tam bu srada sa-

tUt*n yarat 'ktan kUrtU,du ve idoUinün yanna

^.çin kotu. Bir muhafz onu önlemeye çalkt ve kadn

jçin
bouurken bana çarpt. Ayaklarm yerden kesildi

^puvucüden gelen ate topu cz.rdayarak üzerimden geçip

**
i, ^rpü. Beni kl pay syrmt. Ben gözümü krpama-

**H^ndelo
kyafeti çkard, sonra ondan güvenli bir ekilde

*
lmak

için çlanca etrafna baknd. Etrafa yaylan fosfor

Sihirli ate yüzünden pek böyle bir ans yoktu. Problemi

^ ^re büyücünün zrhna atarak çözdü.

tf»rlowe
yaralanm görünmüyordu ama köpek dileri or-

,
çüanb Ve gözleri öfkeli bir hal almt. “Buras birazdan

^ snacak, Cassie. Buradan gitmek için daha iyi bir zaman

jjpjnerniyorum.
Hayalet bize daha sonra yetiebilir."

Billy
konutuklarmza kulak misafiri olmu olmalyd çünkü

p^nc konumaya balad. Söyledii çou eyi anlayamyordum

nu na fikri alglayabilmitim. “Billy yer deitirmeyin diyor."

Mariovve bana inanamayarak bakyordu ama ifadem ona tar-

agMinas gerektii uyans vermi olmalyd ki, “Burada kal. Bir

gyier ayarlayacam," dedi ve aniden renklerin içinde kayboldu.

Panik olmu kalabalktan saklanmak için masann altnda

almtm. effaf masa üstünden, kadn hayrann sonunda dolüne

lbgm ve yüzündeki ball görebiliyordum. Alkollü ya da

jtrçtkten kör olduunu düünüyordum çünkü sevgi duyduu

»»tk, gerçekten korkunç görünüyordu. Elvis’in parlayan gözleri,

“ta gibi atan beyni ve salya aktan az sanrm kadna tuhaf

îtainnüyordu. Buna karn kadn tam Elvis’e atld srada,

ûnno güçlü bir hamle yapp kovay çekip ald. Bu hareketi için-

1talenn kadnn üzerine saçlmasna sebep oldu.

• 337 .
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Bunun üzerine kadn dah* da kötüsünü yaparak çjj^
ve bu da amibinin ilgisini çekti. Zomb kafasna bo k

^
vuran ve bilinmeyen bir dille baran Deino'yu görmezden***
Onun yerine üzeri kanl olan kadna atlad.

Casanova salonu boaltmaya ve orada kalan normal in.

çkan kavgadan uzaklatrmaya çalyordu. Üç güvenlik ek^T'
kendilerini Elvis’n üzerine atarken, Casanova'nn haybnHi^
duydum “Lanet ölü dirilticileri buraya getir!" Kanl ve kayg^
zeminde, hep birlikte benden ancak birkaç metre öteye dütük,
Vudu Büyücüleri, onu Kral n geceyans attrmas olmasndan
koruyacak kadar hzl görünmüyorlard.

“Ona yardm et!’ diyerek Graeae’ya bardm. Enyo’y* bir

sözü ikinci kez söylemeye gerek yoktu. Göz açp kapaymcay
kadar, yal kadn modundan çkp kan revan içindeki, kana su

sam ikinci kiiliine dönütü. Vücudunu kaplayan k*mn
öldürdüü her dümannn kalnts bulunuyordu ve içindeki

çeitlilik ya da fazla miktardaki kalnt yüzünden de zombile-

rin dikkatini çekmiti. Üç güvenlik elemannn ona aslmasna

karn zombiyi ayaklarna doru çekti. Kadnn gitmesine izin

vermedi ama kollarnn altna sktrd ve yeni avnn peinden

tökezleyerek gitmeye balad.

Delirmi baklarmn altnda, Pemphredo zombnn srtna

atlamadan önce kz yakalad ve Deino’ya itti. Pemphredo açk

kafatasn kazmaya balayp avuç dolusu kanl beyni çkarrken

slk gibi bir ses çkard. Enyo yaratn ulaamayaca bir yerde

durup onun masalar arasnda zikzak çizmeni «mglarkpn kardei

de doaçlama bir beyin ameliyatna devam ediyordu.

Ardndan Mariowe saçlar dank, pantolonu yanm «m*

öte yandan sa salim bir halde göründü. Gömleini iki elimle

kavradm “Bana bir plann olduunu söyle!”
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nin altnda
gizli bir kapak var. sadece oraya »derken

'^-inün bizi görmediine emin olmalyz."
böyöct» 1

br sorun olacan zannetmiyordum Zombiler kavga

^nde P«k
becerikli deildirler ama darbeye dayankl

^ açklarn kapatyorlard. Mariovve konuurken bir

^“^unu tamamen bizim garsonun kamna doru bastrd

**
*un dier taraftan çkmasna ramen bu, zombiyi

^ bile. Öte yandan Elvis ya halsizdümü ya da ne^
unutacak kadar

kavrama yeteneini kaybetmiti çünkü

sonra durdu. Enyo ve Pemphredo, EMs i büyücülere

bu yeni gelen güvenlikçiler Kral’ ile ilgileneceklerdir.

Cjsanova
bölüün liderine kotu. “Siz ikiniz daha ne bekli-

diye pek de çekid olmayan bir sesle ciyaklad. “Hadi!"

.çjo, kontrol edeceim ve herhangi bir sürprizle kar-

lamayacamzdan emin olacam," dedi Mariovve kalabaln

^ kaybolurken. Onu ho olmayan bir görüntü tarafndan

Palana kadar takip ettim. Mosmor olmu Pritldn, alev alev

m bann kalntlannn hemen yannda duruyor ve gözleriyle

akt tanyordu. Marlovve’un parlak krmz pantolonu gözüne

arpm olmalyd çünkü gözlerini önce ona, bir saniye sonra

k buu kilitledi.

Eyvah...

Casanova baktm yönü takip etti ve biraz daha sunturlu

ir eyler söyledi. Bana panik olmu bir ekilde bakt. “Mircea

m vardm etmemi emretti ama snrlan var! Bir büyücüyü

**lrten ofise kilitlemek bunlardan biri ama ona gerçek zarar

*mncn - Kazk yesem bile!”

^na kkbm. “Neden bahsediyorsun? " Bir cevap alamadm^ bir suru büyücü ölümsüzlere çarparak bize yöneldi. Yans
!*np,r °*an muhafzlara onlar engellemeleri için eliyle iaret
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rtti ama ben onun kolunu yakaladm. "Mircea’yU ne

nutun?"

Birkaç saat önce. DTP’de küçük numaralann

sonra Seninle konuup konumadm ve ne görütü»ü
**

sordu. Ona anlattm." Yüzümdeki ifadeyi gördü ve hrgnu^
Ona gerçekten yalan söylememi mi bekledin? tki efendiye hu
met ediyor olabilirim, Cassie ama en azndan iimi iyi yapn^
çalyorum."

Bu cevabn üzerine geri çekildi ve Pritkinle ilgilenmeyi bam
brakt Sahneye olan mesafeyi deerlendirdim, yapamayacaa,

biliyordum. Yanmayan masalar ters çevrilmiti ve bazlar büyü

lerin yaylm atei altnda erimeye balamt, her yere nehirler

dolusu erimi camlar gönderiyordu. Geçi yapmak zorunday-

dm. Baka ansm yoktu; Billy’nin uyarsn dinlemeyerek geçi

yapmalydm. Güçlerimi çardm ama bir ey olmad. Bunun

geçiin kafam kartrmasndan m yoksa kaostan çkmak için

çabalayan Pritkin’in yüz ifadesinden mi kaynakland konu-

sunda emin deildim. Her bakmda, bundan daha iyi konsantre

olamazsam mahvolmutum.

Birisinin omzuma vurduunu hissettiimde arkama döndüm

ve Deino’nun keyiflenmi baklaryla karlatm. Kz kardeleri

arsz bir nee içerisinde büyücülerle savayordu ama o dikenli

bir tohum gibi bana yapmt. Deino, yan delirmi bir halde

hçkra hçkra alayan kz hayran skca tutarak bana doru

frlatt. “Doum günü," dedi mutlulukla, belli ki harap olmu

hediyesinin yedeini bulduu için keyifliydi. Sertçe kafam sal-

ladm. Bir insan kurban etmek dilek listemde deildi.

Marlowe’un mendilinin altndan gelen bouk bir ses, “Mum-

yalann neden tatil yapmadm biliyor musun?" diye sordu. “Gev-

eyeceklerinden ve rahatlayacaklanndan korkarlar."

„
soukkanllkla emeklemeye balad Dnrn, he-

D*
<n

^ kfl
çn öfkeden çldrm bir ifadeyle izledi ve

^ h

t

'

r
Jy«,n kayb tam da Pritkin’in ihtiyac olan eydi^ nun üzerine atlad ve birlikte hoparlör öbeine

^Bir «n *in *Ç,k hedefOdum yulüM?k kafalara

'^°
dl

Tiçin
gönderdii ate toplanyla çok meguldü Ate

^ ,ln1

eye
dütükleri yerde patlayp etrafa yanan tahta ve

iP* n-alan saçt, parlatlm fayanslarda çirkin yank iz-^ dard. Alevler hoparlörlerin etrafndaki alan enlik

^çevirmiti, ksa sürede yakndaki piyanonun üzerine de

*
çlk atamadan önce, Deino’nun kr saçl kafas ate

**

fazla
yanmamt ancak bu olana çok kzmt. Bir saniye

*
.

n (jraeae n özel yeteneini görmeyi baardm. Deino

gibi ekil deitirmedi veya Pritkin’in kendi kendini

(f<Bfln salamad. Sadece görmeyen gözlerini ona çevirdi ve

fnün ölü gibi kald. Sanki görünmeyen bir duvara çarpmt,

anunmce bana çektii silahn indirdi ve odaya anlamszca

^kavakta dikildi. Zarar görmü gibi görünmüyordu. Sadece

*tdf okluunu, hatta kim olduunu bile bilmez bir haldeydi.

;alo piyano aniden arkasnda müzikal bir çatrdamayla çöktü

«ak Pritkin tepki vermedi.

Deino yanan heykelleri yolunun üzerinden tekmeledi ve

ine geçti. Savaan kalabalk içerisinde yal kadna en yakn

ola büyücülerden birisi, ona bir ate topu frlatt ve Deino da

ol» bir hareketle onu geri gönderdi. Pritkin’in omzuna dokundu

«döndüünde onu yere yaptrd. Kadnn knk derisindeki

*«üar düündüüm kadar bo deildi. çlerinde karanlk bir

»tanndnyorlard. Hiçbir ekilde göze benzemiyorlard ama
^ »«kilde sanki görüyorlarm izlenimi veriyorlard.
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‘Bu, savakta çok ie yanyor olmal," dedim korkuyt,

kendine çekidüzen verdi. “Zamanla düzelecek mi?‘
^*no

Deino omuz silkti, yanama bir öpücük kondurdu^

sonra kulama, ‘Doum günü," diye mrldand. Ardndan J!
kardeleri uzaklamadan önce koup onlara katld. Büyücü^
rombileri darmadan etmilerdi, vücut parçalan etraft saçln^
Bir taraftan da vampirlere kar direniyorlard. Ancak bUnun
deimek üzere olduunu hissediyordum.

Mariowe’u takip etmeyi planlyordum ama Pritkin aniden

hayata döndü. Buz yeili gözlerine ardndan da silahn
yeniden

kaldran ellerine baktm. "Akl oyunlan ie yaramaz," diye tslad

Onu muhatap almamaya karar verdim. Ayamla tam diz

kapann arkasna sertçe vurdum. Muhtemelen bir ey olmad

ancak yerdeki kan nehri ve kaygan barsaklar sayesinde yere

sere serpe uzand. Masa ynnn içine kayp önüne çknlan
bir bovling topunun bir düzine lobuta çarpp onlan devirmesi

gibi devirdi. Ar masalarn bazlar kenarlara doru yuvadand

ancak birkaç üzerine devrildi.

Yanc büyüler imdi youn bir ekilde ve hzla uçuyordu.

Sahnenin tepesine sertçe çarpan sonuncusu, asl duran gümüi

yapraklan tututurdu. Bu, sahnenin bambu çerçevesi için son

darbeydi ve sahne dev bir mikado oyunu gibi ykld. Ezilmemek

için kaçtm ve salam son kalan masalardan birinin altna daldm.

Yukarya baktmda Pritkin kaybolmutu. Bir an giriin ya-

larmda Françoise'n parlak yeil elbisesini gördüümü sandm

ancak o, ben daha emin olamadan harabe gece kulübünün siyah

dumannda kayboldu. Bir baka tandk yüz daha yakaladm.

"Billy!"

Neredeyse effaf olan bir kovboy ana kapda göründü. 0

da beni hemen hemen ayn anda gördü ve derin bir rahatlama
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a|tn
etti Dorudan bana younlat Nerelerde

k
Üzereydim ki. bir merhaba hile demeden ie-

sonra asl kavga gözüme iliti ve cmu unuttum

Jfi^
bo^zJm skt büyücüyü dirr ikisine frlatt, sonra^ >akalad ve bard. Gürültüden onu duyamadm.

da yoktU Sorunun belliydi.

V? derlendirme yaptktan sonra hayatm kurtar

1
b'r

jn peino
olduunu fark ettim. Enyo sihirbazlar

,fk

y^jdatrmt, Pemphredo sonrasnda bana mut

^ etmi^b ve Deino az önce üst üste üç say yapmt.

^ ** §imd kendi ba^maYdm Casanova

^
vu

uzaklatrmaya çalrken yeniden bana seslendi.

*^duyamyordum ancak dudaklarndaki kelimeyi rahat-

^ okudum-
‘GUI

salladm, Graeae’lar benim sorumluluumdu ancak

beklemeliydiler. Geçi yapmak için uygun olup olmad-

«mn deildim ve yanma Billy dnda bir ey alamazdm.

jgm)gyf baladm ama
ayamdan yakalandm için durmak

^ kaldm. Pritkin bir eliyle yolunda duran masalar dar

np bir eliyle de beni tutuyordu. Lanet olsun!

Tasse!- Tandk sese döndüümde, Marlowe’un kvrck

oçk saclarnn, sahneden kalanlarn altndan çktm gördüm.

Inda ne yaptn düünmek bile istemiyordum. Her yerde

avanh ve ate, vampirler için ölümcüldü. Yoldan çekilmem

(etiyle iaret etti ve niçin olduunu sormadan kendimi yerde

ton. Arkama baktm srada Pritkin görünmeyen bir el tara

ton kaldrld. Kavgann olduu tarafa, ters çevrilmi masalarn

*touu frlatld. Marlovve bayla ona katlmam için iaret etti

“totona imkân yoktu. Yanan yeil ipek parçalan sahnenin her
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yerine vtfvo r. âdet» büyülü bir mayn tnrlaa olu,|Uruv.

Ate. vampirler için olduu kadar benim için de tehliuT
,,U

Bu riske giremezdim. 'M.

Etrafma hzlca baktm ama baka seçenek yoktu Arir

devan eden kavRa, ana girii kullanm için olanaksz
hale
^

miti, arka oda çkmaz sokaa bakyordu ve yan çka ü
^

asl bambu perdeye sçrayan ate topundan alevler içjn(j ^
m iti. Baka seçeneim kalmadndan gücüme tekrar ul

için yapabileceim tek eyi yaptm.
a*

Bu seferki kolay oldu. Parmak uçlarmn altnda âdeta h
yalf bir girdap olumutu. Rahatlamayla âdeta bam

dönerek
gidebileceim en iyi yeri düünmeye çaltm. Pritkin sere serpe

masa ynlarnn üzerine düünce korktum ve zihnimde bir yer
olmadan yer deitirdim. Tek düünebildiim Myra’y bulabilmekti

Dante ününü dorularcasna hareket ederken baka herhangi

bir yerde olmak burada olmaktan daha iyiydi.
•
7 LA ~

Bu seferki sarsc bir ini deildi. Bir dakika sonra kendimi, üze-

rindeki iaretten Lyceum Tiyatrosu olduu anlalan büyük bir

binann önünde buldum. Saatin kaç olduunu bilmiyordum. Sokak

sszd ama saat, geceyansndan afaa kadar her an olabilirdi.

“Ortaya çkacan tahmin etmitim,” dedi Myra arkamdan.

Döndüm, ellerim Myra’nm kendini beenmi, çocuksu sesini

duyar duymaz istemsiz olarak kasld. ki hançer ona doru sü-

züldü ama o sadece sokan ortasnda umursamaz bir ekilde

dikildi. Bir an sonra, silahlarmn bana niçin geri süzüldüünü
anladm. Beni yaralamadlar ama bana, ayaklarm yerden keserek
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^ilntü
'

* çok benxeyen
parlak bir bilezik in» biletinden

> ,
kîn^n

f*rk '’ bCnlm h*nçrrlrr*m,n oU,u*u yerde

Ç^ geçmi kalkanlar vard. 'Birkaç yeni arkada*™

/£**+*-’
,

r ktin- “Ne zamandan ben oyunda eitlie inanv

y bir nokta!"
Sonra bana dikkatlice baktktan sonra

-Ritüeli
tamamlamay baardn yani. Tebrikler

^^Itanatn-
tarihteki en ksa kader olarak yazld.”

^Mkk»tbce baktm. lk defa somuttu. En son saldrsnda
001

i nde okluu
düünülürse bu mantkl geldi. Yine de bu

ürperticiliini hiç azaltmamt diye düündüm.

^
bir tek ey iÇ‘n cevap ver," dedim bitkince. “Neden

? Neden
1889? Bu skc olmaya balad."

^t bu sene Londra’da yaplyor," diye cevaplad Myra.

vwuP*
Senatosu nun iki ylda bir yapt toplant.”

düürecek kadar aert çarptlar Myra Hini

•unu biliyorum!"

•Ah, tabii ki. Hep unutuyorum, vampirlerin arasnda bü-

^ggûn, deil mi? O zaman bunu da biliyorsundur: Senato

Paris’te toplanr ama bu sene, Londra'ya eski bir prob-

pjonek için geldi. Gazeteler, Kanndeen Jack'in ii olduu

•âo suçlarn aslnda Drakula tarafndan yapld fikrinde,

iir balamadan ksa bir süre önce akl hastanesinden kaçt,

ivin iddialar mantkl görünüyor."

‘Bunun benimle veya Mircea’yla ne ilgisi var?"

kyra kendinden çok memnun görünüyordu. “Hem de çok

Mrcea ve Kuzey Amerika Senatosu vampiri ona yardm
•poderildiler..."
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karp.nchancp

'Augusta!"

-Evrt Jack denen «dam yakalayarak ilenen su
(dutunu kantladlar.'

Çar,n hii olduunu kantladlar.

'Ardndan Jack cezalandrld * Bunun hir w
. . , «»na

ahit olmutum b*n<fc

“Evet ama görünen o ki Jack bu ii Drakula'y
etldlenuu.

yani onun kadrosunda kendisine bir yer kazanabilme ^
yapm. Bu yüzden Senato olanlar için Drakula ’y suç^^?**

"Ve onun ölmesini istiyorlar."

“Sonunda anlamaya balyorsun!" Myra beenmiçe»
klad. “Mircea. Avrupa Konsülü’nü radikal kararlar al

önce, kardeini bulup tuzaa düürmek için birkaç gün b^u
meye ikna ettt ancak bu karan Senato da herkes «naylamaT
Görünen o d, Drakula yllar içinde birkaç düman kazanm

•’

çimde bu hikâyeyi daha önce duyduuma dair kötü bir his
vard. Hikâyenin sonu Drakula için iyi bitmiyordu. Eski klfah
baz Senato üyeleri sisli bir gecede, Londra’da onu linç ettirmi-
lerdi. Hem de bu gece.

“Onu öldürmeyi planlyorlar."

Myra güldü. "Onlar onu öldürdüler zaten... ancak bu senin

korumaya çaltn zaman dilimine göre deiir, Cassie. Yalnz
bu sefer benim küçük bir yardmmla, Mircea onu onlardan önce

buldu. çimden bir ses, eer Mircea aralarna girerse senin uam-
pirini de ortadan kaldrmakta tereddüt etmeyeceklerini söylüyor.’

Girerdi de. Mircea bir kardeini kurtarmak için yllarn
benim Pythia olmama harcamt. Dieri öldürülürken seyirci

kalacam sanmyordum.

“Yeterince basit, Cassie!" dedi Myral l gözlerle. ‘Benim

yerimi istiyor musun? Sorun deil, sadece benden daha iyi oL’
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O
lt«yboldu

yere kapaklandm (Jerçi barmamn «-hebi

P^OfiS kesinlik oradayd ve John Pritkin hakk.ndaki
uuP' • Dimim /ün/lmHan

f \Ai ,

^^urtneiTii«
t > Benim vücudumdan ona geçen acya da-

. ; L.-/vnlt kanstrdSna ,

n tutku Ue kzgnl kartrdna hahse girerdim*
kJri

'n ‘ w ,um

<^V
çllk bir kz gibi çlk atmak için oldukça maçoydu

hltil kJ,çmama Zn VCrd‘

**
^dnmda yatiyor halde buldum. Sersemlemi grirünü-

"^ndan gelmek için hiçbir giriimde bulunmad ama
^

rahatlatmamt.
Muhtemelen sadece iyilemeyi beld-

uantJm «rada hrnimla ouU I. l
^/amanda geçi yaptm srada benimle gelecek kadar

olmalyd. Harika.

J

-5uDU
yapmana izin vermeyeceim," dedi nefes nefese. 'Be

olursa olsun!"

’a minnet duydum çünkü gerçekten adam öldür--

^«tbnd. Bana dokunamamas güvende olduum anlamna

j.. Diwî hâlâ vrahilindi Rradan clrmavra .,^4:Beni hâlâ vurabilirdi. Buradan çkmaya karar verdim

fiytronun pencerelerinden birini krdm ve hrszlara bir

aoad sayg duyarak içeri kvrldm. Elimi kestim, elbisemi

tu»w neredeyse omzumu çkaryordum. Ama Pritkin peim

-

Bjdemeden içeriye szmay baardm. Maalesef sessiz olmay

Ayklarm yerden kesilip duvara yapmadan bir saniye önce

psta nn, 'Burada ne iin var?" diyen sesini duydum. Küçük,

w damarl bir el, fazla çaba göstermeden beni orada tuttu.

*®dela mavi yün eteini bileinin birkaç hareketiyle mükem-
16 îe^e düetti. Ucunda çevresi özenle tasarlanm siyah

v*rd. Siyah brouyla mükemmel bir uyum içindeydi.

G<U<I ^bise, dedim bouk bir sesle.
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Teekkürü Seninki de.* Beni M|i«n «*,g, >Uj[dü

yapm ama aen ' Beni hra* daha akiftrd vr ROrü^
***

lanklamaya halad “Sen deftilain
*

Seçmekleri tartlmak için fazla saman harcamadm.
Atou.

benim bir dal krmam için harcadmdan daha az bir

boynumu krabilirdi. Onunla «varamazdm ama onu kuiu^*
bilirdim. Auustann kuvveti üzerimdeyken Pritkin onerruu^

problemdi.

Ele geçirilmekten hohlanmyordum; bu beni ürkütüyor
ve sonrasnda kendimi kirlenmi hissediyordum. Ama bu bek

lenmedik bir rey deildi, her ne kadar hakl sebeplerden
dolay,

yaplsa bile bu bir tecavüzdü. Gelecekte, eer mümkün olursa bu

yola kesinlikle bavurmamay düünüyordum ancak hayatm da

riske atmayacaktm. Cevaplandrlmas gereken tek soru uydu
Bunu yapmay baarabilecek miydim?

Daha önce karanlk bir büyücüye sahip olmutum ancak

birkaç dakika içinde vücudundan atlmtm ve bu, Büly Joe'nun

yardmyla olmutu. Daha önce hiç Billy Joe’yu geçie berabe-

rimde getirmemitim, yine de aptalca onun yararl olacan

umdum. u anda kullanl görünmüyordu. Hâlâ anlamsz bir

enkaz halindeydi ve yardm istemek bir yana dursun, ilgi«nj

olduu
rw1*hwV Srtn Nr Wr>

f^ $ndB daha ktmktn. daha parlak ~ daha vakmd

H„/>nmln Çtnr bakarken buldum B.IK Um

^^pnadan öner ritmi azma buymaya çaht,m
^
ketimde»»

*mra çlgna dondu Sonunda kendim.

^ b-h

Üfüto*
vapmay* çaltm ama lannm BiOy>1 h^mkm^ ^nkü goblen yuvariand ve bir an baylaram

^^Benim!'^ tsladm^
kalasm sallad Sonra ödünç alnm dudaklarm

V|rt

^k bir fsldamayla.
*Bir içkiye ihtiyacm var.* «irdi

^ fabrikasna ihtiyacm var!'

misin?' Yüzüm un gibi beyazd ve azm titriyordu

sunacaksan, bana imdi söyle
'

^ pildu ve gülüünde rahatsz edici isterik bir ton vard

_^a?Evet, sanrm hastaym diyebilirsin Bir hayalet oh

^«diabnnsan; hayalet, insan, hayalet., hey. bu çok ijtl'

ona baktm. “Anlamyorum
.'

dacak ne var? Sadece öldüm, hepsi bu!’

Uy!* dedim yavaça ‘Zaten uzun zaman önce ölmütün.*

bile çekemiyordum.

Eer Myra lanet eyi yapabiliyorsa ben de yapabilirdim.

ansma Auustann kalkanlarla ilgili bilgisi amatörceydi.

Zrh etkileyici görünüyordu. Yüksek çelik levhalar birbirine per-

çinlenmi bir sava gemisi gibiydi. Ama daha yakndan incelen-

diinde neredeyse görünmeyen pasl, zayf noktalan bulmam

mümkündü. Günlük küçük meditasyonlarla zrhn korumazsan

olaca buydu. Eer Augusta’nn zrh göründüü kadar kuv-

vetliyse onu ele geçiremeden önce o beni dan atabilirdi. Bu

Tam raman önce öldüm.' Alay ederek tekrarlad. 'Bugün

ttaCass, bu durumda kaçrm olmalsn. Bilindik gösteri;

omn nezaketi! Ah, Tanrm!"

fam burutu. Ona sarldm, sonunda BiUy'nin neden kork

^nlânutim. Geçie doru gittiinde yeni vücudu ondan

Bunun olabileceini biliyordum ama sonuçlarn dü-

Her zaman insanlar ele geçirirdi, ben dâhil. .Ama

^»«uduyla durum farklyd. Ele geçirilmemiti; canlyd ve

^»nr yeniden ölmütü. Bedenimdeki gücün seviyesini
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bir an için unutarak ona daha sk sarldm, Cl,z bl
ettiindeyse gitmesine izin verdim. *«y»n

Bu sefer tamamen geri gelmedim, Cass,- dedi
otomatik bir ey deil, biliyorsun!”

'

’&u

“Ne deil?"

"Hayalet olmak! Kimse istatistik tutmuyor veya efe
yorlarsa da bana söylemiyorlar ama bu çok ender bir d

^
ben neredeyse kayboldum burada deildim. or^.HÜÜ'*
ve hiçbir ey göremiyordum. Bütün hissedebildiim t*
Beni sürüklemeye çalan ve beni tutan tek ey sesini

^
sen gitmekten bahsetmeye baladn ve sonra seni buldu*!*

Biliy .. üzgünüm." Yetersiz görünüyordu ama az önce dana
kez ölmü birisine ne söylenebilirdi ki?

Beni tutmak için yakalad, kollarmn

unu bilmiyordum. “Git. Tekrar."

Bam salladm ama içten içe bir kriz geçiriyordum, sadece

bu Biliy Joe'nunkinden daha az iddetliydi. Eer çok kzm bir

vampirin beni avlamasn istemiyorsam Augusta'nn gitmesine

izin veremezdim ama Myra kaçarken bir travma geçiren Bill/ye

de tüm gece bakclk yapamazdm.

Büly’y çekerek kalkmaya baladmda birisi beni saçlarmdan

yakalad ve boazma bçak dayad. Gerçekten rahatsz olmutum.

Augusta’nn kulaklar tiyatronun duvarlarnda hzla koan fareler

bile duyabilirdi, çatnn sznt yapmas ve çok uzakta bir taksi

oförünün sarho bir müteriyle yapt tartmay da... 0 halde

birisinin gizlice sokulduunu nasl duyamamtm?

“Herhangi bir ey dene ve seni öldüreyim," dedi Pritkin.

Gözlerim kocaman açld. Neden aryordum ki?

. 350 .
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yticülük
okulunda ne örettiler?" diye sordum *Bi-

•S*
,bÜ

b| f vamp«r«
öldürmek için ona kazk sokmahmn

f ^ nMrtalle
yapamaan! Kafasn tamamen ke*mel»,n .

n ve küllerini akan bir suya aerpitrmeluun

^'^dk onu sadece kzdrr
"

^ b«»i
görmezden geldi "Bu gece beslenmek için baka

/orundasn Kz benimle geliyor
’

.^np k®?

bilet giesine vermi oturuyordu, üzerindeki kr
W

o
büyüktü ki neredeyse onu yutuyordu. Bana

^ <ftH

[azrcevap bir ekilde, “Beni kastediyor, Cass," dedi.

^
, anladm

“Ben bu ekildeyken geis'n çalp çalma

^n,yorum,” dedim
Pritkm’e. “Ama biz zor yolu bulmadan

^ beni
brakman öneririm."

r hzl brakt ki tökezledim. "Buna izin v

^ - dedi ve pompal tüfeiyle bana nian ald.

Silahn kapp ikiye ayrmadan önce, “Bu da beni öldürmez,"

ekledim. Ama çirkin bir delik açabilirdi. Pritkin somurta-

na harap olmu silahna bakt. Yine de onun farkl olduunu

(kefeliyordum. Ona yardm etmeye karar verdim. “Bak, iste-

ri de istemesek de artk Pyhtia’ym. Ne hatam olursa olsun

sumdan iyi niyetliyim. Kahrolas deerli Myra nz için bunu

syieyemem bile!"

Pritkin’in kafas karm görünüyordu ve ona hakkm ver-

rol yapmyordu. “Sen neden bahsediyorsun?"

Bunu denediine inanamyordum. “Onu Pythia olarak isti-

'WMn ^»n planlarn hakknda her eyi biliyorum, bu yüzden

** kukucu bak brakabilirsin.”
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“Hlçhirini« bu porisynnda iatamfyonm.

si ikimde herhangi bir ey yapmas için bunanp o|^"^ nUn

“O zaman Mariom' haklyd! Cemaatle beraber <«j

' *"*'*''

Dantenn barnda olanlar sonuçta saçmayd. Yan i

I,y0,lu,,|,,

yan takdirle ona kafam salladm. “Sadece sana

ölecek kadar yaralanmay riske almak gerçekten dHilik^
***

Pritkin, ellerini boazma dolamamaya çabalarm h
nnda gezdirdi. “Cemaatle beraber çalmyorum,’ ded^

^
Sanla dört yanda bir çocukla konuuyormu gibiydi “VebT^
senin de belirttiin gibi sadece tek bir gündemim var

*

Onu kukuyla baktm. “Bu da?"

“Görevi alan kiinin akll, yetenekli ve deneyimli bi
olmasn salamak," diye cevaplad sert bir ekilde" “Mym ijT
delilii aikâr ve Periler Ülkesi nde gördüklerimden

n,°

hakknda da üphelerim var!"

“Ne gördüünü sanyorsun?"

Kaîl.nm ç«tt>. ‘Periler Ülkesinin kral,y. el v.,n..
llnn

kurtarmak için bir anlama yaptn."

“Birçok kar büyünün kefedildiini asl sen söylemitin
deil mi?"

lurar vermitim çünkü dier seçenek *oç

^ l/l***£
|
|(J Augmta nun gürüne sahipken beni

^ Beni kitapun uzak tutmak amacyla rddirmeye

dr bira* abartl
bir hareket olma* m?"

mi görünüyordu. "Ker ölmeni isteseydim.

fiHb° ^g^üinJe sadece mantkl bir ekilde konumak

tehlikeli Bulunmamal!"

4**'

k , Ba$iu bir seçeneim yok." Pritkin'in genelde

.jjun*0
*

olgn gözleri kzgnlktan zümrüt yeiline

'

s eer
bana yardm edersen ." cümlemi bitirmek

. m -onu denemene izin vereceim. Tehlikeli ol-

'
hissettiin

her ne olursa onu çkarabilirsin, bana geis

^^ kar büyüyü ver ve kalan da Kral a veririz."

sanki bir Marslyla konuuyormuum gibi bakt. "Ne

i farknda deil misin? Perilere söz verdin! Onlar bu

^tutman salayacaklardr!"

.O^ra kitab vereceimi söyledim. çindekilerle ilgili bir

a «nedim.'

•Sen bu aldatmacann ie yarayacan m düünüyorsun?"

"Ama hepsi deil!"

"Bulunmasn istemediin büyü hangisi?" Sessiz kalmt.
Derin bir iç geçirdim. “Dur tahmin edeyim. Bana söylemeyeceksin.’

"Bilmene gerek yok. O kitab Kral a vermeyeceksin. Vampi-

rine ulamak için baka bir yol bulacaz."

“Evet, çünkü sonuncusunda çok baarlydk." Ksa ziyareti-

miz bir eyi aça çkarmt. Onlann yardm olmakszn Periler

Ülkesi olarak bilinen güzel cehennemde Tony’yi bulacak kadar

yaayamayacam biliyordum. Bunun için bir tek yol vard.

TwT Pritkin'in nasl bir dünyadayaadn gerçekten merak

dwdum çünkü bu dünyann doaüstü olmad kesindi. "Bir

Mtntt ayrntl olarak açklanmayan her ey yoruma açktr,

ifcrtnl kitab tahrip etmemi istemiyoduysa bunu söylemeliydi.’

bitkin uzun bir süre bana bakt. “Savaç büyücülerin gö-

*|
tnn<*en biri de Pythia’y bedeli her ne olursa olsun korumak

-

tok sonunda. Mac sana inand, yoksa senin için ölmeyi

Ama vamp*r taraf»ndan yetitirildin; neredeyse
kavram olmayan ve eitimi kabul etmeyen bir varlk
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tarafndan... Neden »enin için savaaym ki? Ne tür bi
olacaksn kimbilir?"

f

Bu kendime de sorduum önemli sorulardan
biriydi

geis' krabilmek umuduyla almtm. En azndan M •

bana üstünlük szlayacakt imdiye kadar her ikisi de^
**^

Dorusu, ne tür bir Pythia olurdum ben de bil miyordu
^

üphesiz bildiim bir tek ey vard. "Myra dan daha iyi^
•Yani bana iki kötüden daha az kötü olan seçme an» m,

veriyorsun? Kendi davan yeterince savunamyorsun
bi|e

-Belki çok fazla denemiyorum,- diye karlk verdim,
bitkin

gerçekten ihtiyacm vard. Resmin bütününe baluldgmd
h.

*

hakknda hiçbir ey bilmiyordum. Aynca vicdanmn bir bZ!
Mac'e daha dayanabileceini zannetmiyordum. “Eer zeki
bu i bitene kadar geride kalrsn. Kendi savam yapmam^
ver. Bakarsn Myra ve ben birbirimizi öldürürüz..."

"Belki de her ikinizi öldürüp sradakinin daha iyi

umut etmeliyim?"

Billy’nin gözleri büyüdü. Ben Augusta nn bedenindeyken
güvendeydim, oysa o benimkinde hâlâ savunmaszd, önüne
doru adm attm. "Srada kimse yok!" dedim Pritkin e sert bir

ses tonuyla. "Eer ii adam gibi yapabilecek baka birisi olsayd,
ona çoktan bu lanet gücü verirdim. Ama üyelerin hepsi Kara
Elfler kadar güvenmediim Cemaat in kontrolü altnda. Dünyay
parçalayabilecek bu gücü yönlendirilebilen, kontrol edilebilen

veya hasta ruhlu herhangi birine vermeyeceim!"

Pritldn gözlerini ksarak bana bakt. “Bu gücü uygun bi-

ns varsa brakacana inanmam m bekliyorsun? Bizi Periler

Ülkesi nde srf ritüeli tamamlamak için srtmzdan vurdun. Bu

gücü tabii d de istiyorsun."

0

KAREN t.HANCR

h
jçblr yrrdr

•,rtwndan vurmadm» ! <«tm*v, gönüûü

„^ inl0"

• Bunü
y*P'

„„ak zorundaydk!"

bjr ncfes aldm.
Augusta nn buna ihtiyaa yoktu ama

^rd “Periler ülke* i ne 0 ban* u*»9madan Myra y
***

.

in gittim. Tomas bir anst ve ritüel canl kalmak

'

-Mce babann peinden gittiini söyledin."

•Gittim-
Tony ona sahip ve ben onu geri istiyorum. Ama aal

_ Myra'yd. Tony’yle olduuna inanmam için »ebepienm

*7. pandan baknca gerçekten de bir tala iki ku vurmak

bunun farkndaydm.

Hyatm zaten ne zaman kolay oldu ki? “Myra imdi burada

* Mirce* 'y»
öldürmeye çalyor. Eer baarrsa ben büyürken

•«i korumak için yanmda olmayacak ve senin bana bela ola-

.^un, emin olabilirsin. Eer benden kurtulmak istiyorsan, ite

an* büyük frsat."

‘Bana bunlar neden anlatyorsun? Myra’ya seni ve vampirini

tfjnnesi için yardm edebilirim.”

•Biliyorum." Dorusu bu beni artmazd. Mac’in arkadana

otan inana üzerine kumar oynuyordum. Eer baka seçenek

wb bu kumar saylr myd? Myra ve Avrupa Senatosu nun

ansn karma almtm. Yanmda olan tek kii, çok stresli ve

mmmasz bir vücudun içindeki hayaletti. Bir düman daha

fa ne olurdu ki?

faüdn bana tekrar bilindik baklarndan birini att. Tek
Myra ve Senato ya kar ne yapabileceini sanyorsun?"

kmek ki Myrayla küçük sohbetimize kulak misafiri ol-

^ °muz sdtatm. "Muhtemelen hiçbir ey. Dolaysyla senin

• 355
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de problemin çözülmü olacak.' Billy'ye baktm. “Bi r •

tek bana kalsan idare edebilir misin?" diye ortlum
UrC**® 1*

Omuz silkti. "Tabii. Kahretsin, eer birkaç kez daha
buna alabilirim bile."

Ur*en>

"Seninle geliyorum!" diye atld Pritkin.

"Ne yani? Kötünün iyisinde mi karar laldn?"

“imdilik!"

Tam olarak kabul edilebilir deildi, ama yeterliydi -t

alndn ?"

.356

W, Bölüm

gözleri için bile hâlâ karanlkt ama ben

baka yollarn bulmutum. Bütün yol boyunca, ge-

' ^klanm insanlar vard... binalarda, caddelerde

^arda. Çou, gecenin içinde kara kyafetli, biçimsiz

***

benziyordu,
binlercesinin kalp at, bir siren arks

£ >tn
)uUwyordu.

giduç cadde ötede, insan selinin arkasnda daha karanlk

Rujlar vard.
Onlarn yaydklar enerjiyle tüylerim diken diken

^.Vampirler.

^Bta'nn koyu camdaki yansmasn görmemek için kendimi

çektim. ‘Bu bölgede çok fazla vampir var," dedim Pritlrin’e.

*flo de birkaç düzine." Sesim titremeden bu birkaç cümleyi

töamtim ama avuç içlerim terlemeye balamt. Augusta’mn

«odundayken büe bu vampirlerle savamam mümkün deildi,

ita oyuncaklarna ramen Pritkin’in de yapabilecei pek fazla

*n yoktu.

‘Buraya varmalar ne kadar zaman alr?" Bunu, ayaklanm

derim için fazla gelen bir ciddiyetle sormutu.

*Ne ürk eder d?" Ona barmamak için kendimi zor tutuyor-

Mircea’y bulup saklanmamz gerekiyor, hem de hemen,

tek plan bu."
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Pritkin Mhne ka|>wnd*n çkarak mctüveni^
Binann önüne kadar onu takip ettim. Orada d

*****
ir»*

caddenin iki tarafn da kontrol etti. “Benim ded^
** bu

* Kib,

“Eer unuttuysan hatrlataym, u andak,
Senato deil," dedim. Bunu etraftaki vampirlerini
umduum ksk bir sesle söylemitim. "Myra’nn b

'

'^'^fcn
sna izin veremem...”

,zden

-o zaman verme. Sen kaçakla ilgilen, ben bununla •

"Bununla sen mi ilgileneceksin?- Elimi bir *,J .

sna yaslamtm ve birden parmaklarmn dökme d
girdiini fark ettim. Dikkatlice elimi çektim ve d',,!"’*"

'**

binaya yasladm. Bir vampirin vücudundayken sini I

^
i^bir fikir deildi. ‘Cesetten pek de iyi bir müttefik
lardan bazlar Senato üyesi. Senin bile

— * Un’

üpheliyim. Saklanmamz gerekiyor."

“Sadece kokumuzu alarak bizi tâki

bir seçenek deil."

"Peki, intihar bir seçenek mi?"

»"Unyav^^ca^

ptiei/j^LûLS

Tam daha fada konuacakken birisi beni arkamdan yak,,
lad. Bir an, bunun bir vampir olduunu zannettim, sonra kalp
atlarn duydum ve bira kokusuyla kan,k. ytkanmam bir
adamn kokusunu aldm. Kendimi çektim, yine de peimden
geldi. Hemen hemen hiç güç kullanmadan, nazikçe adam itmeme
karn caddenin karsna doru uçarak bir barn camndan içe-

riye girdi. Yarm düzine kadar cam parças yüzünü kestiinde

souktan donmu yüzünü gördüm. Kanysa bir yay çizerek ha-

vaya sçramt.

Daha önce orada olduunu fark etmediim bir arkada,
öfkeyle bararak üstüme saldrd, önce kenara çekildim. Daha

358 .

b,vm,n«ypu»H rHkMf3la|

ektim »u nanlmaz derece^^
"',WHrnv.

(

" ^inin boyu" kemikleri. ,yn ,

*****'

, krlgand Asl konu «mu hareli
k
"»">ki k*,,””'*

^ng bir yarini krmak,,
k",,l **»*

nsanlarn bu kadar narin olduklar-

&**** <W"k 'e de^ banden^^hkdiju,
irden fark *d. vampirler

arkalan*,, "keklen,

taya!
1
urayorlar.], Adam kutulmak

yodu «ma bu benim için. bir Webtfe ^
<M>««i0e whv

~.mda tutmaya benziyordu N-r,.... .

r* r Vern*den
,
.ucumda tutmaya benziyordu

^uyguladm her dkkall, ,,|maaam_
ono

nazikçe

dfiMinde

fosil 'N -/«a _
buruturulmu bir kâda dönecekti.

Nihayet hareketsiz kalnca kalp at ,,, v#r

etüm Hâlâ hayatta olduunu gürünce rahailad^ •'£

,dare
diyerek „Uy,

-Ama insanlara kar,,! Bizi avlayan inM„|ar^ ^

.

-Hayr ama ayn prenaipler geçerli. o adamlar un.^

.

lennda. bir avc görmeleri gerekirken sadece güçsüz ^
(önlüler.- Nee içinde gülümaeyerek ekledi. 'Ben de çounlukla

bu avantajm kullanrm."

“Ava olsun ya da olmasn, hepsini birden yeneme«in!“

“Ayn prensipler geçerii," diye tekrar etti Mahvettiim sokak

lambasn yerden ald ve büyük bir hzla deliine geri soktu.

Kopmu olan gaz balants bir kvlcmla parlayarak gökyüzüne

doru bir alev topu gönderdi. Geriye doru sçradm, Augusta'run

korku içgüdüsünü tüm vücudumda hissediyordum. Ama daha

önce fark etmediim bir vampir alev ald ve çlk atarak baka

bir vampire çarpt. Pritkin haince gülüyordu. ‘Asla bekledikleri

ibi davranma."
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Olduundan fazla ses çkararak kaçan vampirler,,,
ar ,

dan caddeden açya komaya halad. Daha önce

karanlk güçlerin de onu takip etmeye baladgm,
fark

U*'n*

Vampirler neler olduunun farknda deildi ama her an bi,^
için hazrdlar. Pritkin ise onlara istediklerini vermeye

hevesli'

1*

Bir de bana deli demiti.
S '>di

Tiyatroya geri gittiimde, korkmu Billy nin bir bilet

arkasna saklandn gördüm. Onaylar bir ekilde bam,^
dun. $u anda burada olmas, benimle veya dardaki o man\V
beraber olmasndan daha iyiydi.

Dikkatimi Myra'y bulmaya verdim. Binada üç kii vard

sadece birisi insand. Güçlü, salkl kalp atlarn duyabiliyor
boazmn arkasnda youn ve tatl bir his olarak alglayan

liyordum. Vampirlerin kalp at gibi banal özellikleri olmasa

da, onlarn kokusunu alabiliyordum. Bu kadar uzaklktan bile

Augusta'nn burnu keskin çam kokusunu alabiliyordu.

Augusta'nn açlk hissini kullanarak sahnenin arkasna doru
ilerleyip Myra’nn tam olarak nerede olduunu hesaplamaya ça-

lyordum. Fakat buras, çkmaz sokaklarla dolu bir labirent

gibiydi. Boyanm aaç dekorlarnn arasndan geçerek sahnenin

yan tarafnda yerimi aldm. Tiyatro o kadar karanlkt ki, insan

gözlerinin pek fazla bir eyi görmesi mümkün deildi. Bir sonraki

gösteri için hazrlanan baz dekorlar görebiliyordum. Bir sandk...

birkaç bayrak ve birkaç küt uçlu mzrak. Herhangi bir hareket

yoktu ve insanlarn kalp atlar da baya uzaktan geliyordu.

Nihayet, sahnenin arkasndaki bir odada hedefimi saptadm.

Merdivenlerden aada, tozlu bir basaman ve eski birkaç zrh-

hnn arkasmdayd. Hrpalanm övalyelerin arasndan kayarak

geçerken, tedirgin bir ekilde gözlerimi etrafta gezdirdim ama

herhangi bir hareket yoktu. Ulatm ilk oda bir yemek odas

CHan££

jinde
dekore edilmiti. (>nada ,

* T.v.ndaki kirilere ve duv#r,a
** y^k

p
,*»" Du ''arUrd" ** »y*uCk *"* ’ZZ

jsüne*®*
çarpyordu Aslnda oda v

'
h<b»kTr

Ck*r*nl,k
bir a"n°"fere

«n» ^
yinedeki birkaç komurle,rn,

U v
‘"'Pir^

d.»-
** sürahiden ve iki kiril barüakün^buradaydlar. nsan,n kokusunu uk,

^nyt,a
Prfim " 0"U buldum

Koyu renk saçl, kz, 1 sakall, wma„ b|r

‘V MyT>
'Hbkk

tae
kadar açlm bir akilde ,e2gâha dly^

Um
*™>Wti be.

«I* * 0 anda k°kunun ne »ldU8unu
™

»«»

rt
Golündeki deriyi eritmek istiyor Bb,,dl ,

Wl'

ita gibi kzarmt. Fazlasyla yanan baz, vw|,^ f"’®'
**

dumaya balam,t,. Sessizce afchyor, gözy^ '

„
.7"“*

4* *““ fiP sakallann lsla"yor ama dunnuyomiT”^"
leriye doru frlayarak elindeki mumu yerç devvüün n.

S» mum >rerd' yurtlanrken söndü ve o arlusudm
,iiAsaa

bakakald. Arkasn dönerek bir mum daha ald ve tam

yakmak üzereyken elinden aldm. Gözlerinin içine baktm^
herhangi bir hayat belirtisi göremedim. Birisi, onu çok kuvvetli

bir ekilde telkin etmiti. Ona kuvvetli bir tokat attm ama bu

faydas olmad. Gözlerinin içine bakmaya çaltm ama iletiim

kuracak kadar uzun süre bana odaklanamyordu. Vampirler, çok

sarho, uyuturucu alm veya deli kiileri etkilemekte güçlük

çekerlerdi çünkü bu halde, kardaki kiinin beyni gerektii gibi

çalmazd. Anlalan bu durum daha önceden telkin edilmi

birisi için de geçerliydi.

En sonunda tüm mumlan odann köesine, tüm kibritlen de

Çöpe atp geri almasna engel olarak dikkatini çekmeyi baardm.

.360.
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Renim omda olduumu fark edecek kadar uyandft,ndays<|

irkildi. Beyninin bulankl tamamen geçtiinde
hiasettig, f

fazla olacakt ama imdilik basit bir rahatszlk gibi hi*se<ii

' **

“Myra nerede?" diye sordum. Sanki dilimizi hatrlar*

^
aramyomu gibi suratma bakt. "Bir kz gördün mü C.'

daha ksa, gözleri bir garip..."
d*n

'Sahibim ve Lord Mircea düello ediyorlar," dedi üzgu
ekilde Sorumu tekrarlamay denedim ama o sadece sur"

^
bakyordu. Aklnda sadece tek bir düünce vard ve o Myra deg

“Bu düello nerede gerçekleiyor?" Eer Mircea'y bulursam
Myra yi bulmama gerek kalmayacakt. O zaten beni bulurdr"*

“Sahnede."

‘Daha az önce oradaydm, kimse yoktu."

"Silahlan almak için Lord Drakula’mn odasna gittiler " Yüzü
acyla ekimiti. Ama bu acnn yaralanndan deil, sahibinin teh

likede olmasndan kaynakland belliydi. Daha önce M.rcean.n
rezil küçük erkek kardeiyle tanmamtm ve tanmak için
de can atmyordum. Beni gerçekten endielendiren dövütü.
Senato nun yans pelerindeydi ve onlar vakitlerini düello için

mi harcyorlard?

"Neden kavga ediyorlar?"

“Eer sahibim kazanrsa özgür olacak, kardei yemin etti.

Eer Lord Mircea kazanrsa hapse geri dönecek. Muhtemelen
sonsuza dek!" Koskoca adam, kalbi knlmçasna hçkra hçkr*
alamaya balamt. Derin bir iç geçirdim. Bilmem gerekirdi.

Tabii d Drakula geri dönmek istemeyecekti. Ne hapishaneye
ne de Senato nun deli vampirleri tktklan tmarhaneye Ama
o ve Mircea dövüürlerken, Myra ve yanndakiler her ikisini de

öldürerek bu çekimeye bir son verebilirlerdi.

_»
’*v,rd»n

-ft*.

•Lord Drakula emir verdi.
|Xrd M

^ niyetinde dcgddim anu „„„

Mirce, bazen çok ikna edici olabil,^ -

-Bu beceriksizliim karçBlnda Udum

^ cömertçe davrand " y*t,n“ ^biay**

Gözlerinde gerçek bir inancn ,itlSl Va
.

bir
canavar olduu konusunda onu ikna «

^
' Sahibln,n

•Senin adn ne?" ^"»dun bü*.

•Abraham Stoker. bayan Bu tiy4troyu il|n|

Birden her eyi anladm. Bu her eyi aç,^,
rd

geç olmu olmab. Eve git ve yan.klarmw
Eer birisi sorarsa, mutfakta bana bir kaza geldfan

üstüne devrildiini söyle."
'nceren®

Bam, »Had, ama perian gözüküyordu. doU^yU on.
Augusta’nn telkin gücüyle ikna ettim Çok fazla ener), sarf

etmitim ve ondan küçük bir snk almamak için kendim, zor

tutuyordum. Vampir vücudunun içinde olmann kendine özgü

dezavantajlar vard.

Stoker odadan çkmak için yürümeye balad ama sonra bir

anda durdu. Ban döndürerek bana bakt Ban bir santim

daha hareket ettirse boynunu kracakt. "Söylesene, tabii eer

söyleyebiliyorsan, sen nasl bir ruhsun ki usta bir vampiri ko-

hyca ele geçirdin?"

“Sana evine gitmeni söyledim!" Çok dikkatli bir ekilde onu

Eliyordum. Sesi bir garip çkmt, daha ksk re daha ImntrolKydu.



KARANLIIN GÖLGES

“Ben ona kalmasn söyledim. Kimin daha kuvvetli oldugu

anladk herhalde, deil mi?"

Midem çok kötü bir hisle kaslmaya balamt “Kimsin sen?-

“Ben. tüm dünyann deersiz gördüü ve tekrar tekrar h (r

paladym. Buna ramen umursamazca hareket edenim *

Gözlerimi krptrdm. “Ne?" Kahkahalar atmaya baUd,
Seksi sesi, sanki boaznn derinliklerinden geliyordu. Bu sesin

mumlarla kendini paralayan adamdan gelmediine emindim

•Beni bu kadar çabuk mu unuttun? Daha dün gece tantk *

“Dün gece mi!" Aniden hatrladm ve, “Sen balodaki o ruh

sun," dedim.

“Incubus, Leydim." Çok ardm. Demek o nh buydu. Daha

önce çok incubus’\a tanmtm ama hiçbirini bir bedenin d-

nda görmemitim. "Bu karlamamz, neden

sorarak devam ettirebilir miyim?"

“Önce sen."

Bir iç çekti. “Bu bedenin içinde gerektiinden daha uzun

süre kalmak istemiyorum. Rahatszlk verecek kadar büyük.

Daha planlarmn ne olduunu bilmeden paramparça etmesi

için sahibime güvenebilirsiniz."

“Ne plan?” Sadece ona bakmak bile boynumun acmasna
neden oluyordu. Stoker’in boynu daha normal bir ekle gelinceye

kadar yürüdüm.

“Tartmamz gereken konu da bu."

Bak, gerçekten sohbet etmeye vaktim yok!" Onu geçip gitmek

istedim ama kocaman vücuduylaçk kapad. “Çekil yolumdan."

Tabii ki onu itebilirdim -yakn zamanda beslenmemi olmama

ramen Augusta’mn bedeni bir insandan daha kuvvetliydi- ama

^olcer a «rar vermek i«emiy^
llrn

KH’"—

'

rte>e,
’w^,tai

•Hayr. hiç zannetmiyorum
Hat*

«y°mm '

tftyoru'
orUB1

^jasl bir karçrlüt?" Bu konunun vr
biç zannetmiyordum *** ^den

gu gece için bir bedene ihtiyaç

***** h,rPaland ' Het a„ ywt ^7 . "^ftivarvam

e-»* r*
h,rpaUnd' Her »

^

bedene ihtiyacm var ve senin bedenin tam da

***** **

Bir adm geri çekildim. “Bir vampirin
bedenin

'

T
^^

‘Hayr. Ama sen beni bir bedenim olma
^1*™°**

Dön bunu ispaüadn. Ben sana emirler veririm v

r**™ Bu MV>111 adan>‘ d* «ine. yumuak
*Wn*

göndeririz.
" ®na 'r huvsuz.sna göndeririz." ,,urs«

s»a yurdun edecek zamamm yok Yapmamgc^_
r."

^

Nazikçe gülümsedi. ‘Evet. Urd Mircea'y, vardr»

eriyorsun. Böylece alçak kardeini hapsedecek ve Avrupa**
kez daha onun canavarca davranlarndan kurtaracak Halan
mym?” Yüzümdeki ifadenin karsnda tekrar kahkaha atmaya

balad. Bu sefer bütün tüylerim diken diken olmutu. “Sem ve

Mircea’y baloda gördüm. Onun iaretini sende görebiliyorum."

Konumay kesmiti çünkü çok yaknlarda bir yerde, ayn

anda çeliin çelie çarpma sesini duymutuk. u anda tek ihtya-

am olan buydu! Myra frsatn bulamadan Drakula'mn Mircea’y

öldürmesi. Onu kenara ittim ama beni kolumdan yakalad.

Söyle bana, haldi mym? O nedenle mi buradasn? Onun

^yatn kurtarmak için mi?"
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Vahi bir ekilde onu kenara ittim. O esnada Stoker'm
,|

çarpan elinin krlmasn umursamyordum bile. “Ever

hemen yolumdan çekil.

Koarak yanndan geçerek rekor bir hzla sahneye
geldi*

fici figür, daha önce hiç ahit olmadm bir klç sava n , n

deydi. Etraflarna dalga dalga güç yayyorlard, etrafa saçd^
kvlcmlar klçlanndan daha parlakt. Dikkatlice Mircea

"

bakmaya baladm. Yaralandna dair bir belirti yoktu. Yakas

açk beyaz gömleinde gördüüm kadaryla herhangi bir kan

lekesi de yoktu. Saçlan bandan kurtulmu ve her hareketinin

peinden savruluyordu. Gözümü krptrarak baka bir yere

baktm ve konsantre olmaya çaltm. Gözlerimi tekrar onlara

çevirdiimdeyse ilk defa o efsanevi kardeini gördüm.

Bir vampir gördüümde genellikle, omuriliimdenaa bir

ürperti yaylrd ama bu sefer hiçbir ey hissetmedim. Bunun

Augusta’nn bedeninde olmamdan m yoksa konsantre olmak

için beynimi zorlamamdan m kaynaklandn bilmiyordum

Vampirden yaylan olumsuzluk daha önce görmediim bir eydi

Sanki odadaki tehlike krmz bir sis halini almt. Kandan olu-

an bir sis. Aslnda bu sis alevler saçan yeil gözlerine ve bir

ölününkini andran beyaz yüzüne çok uyuyordu. Augusta nn
içgüdüleri sinyaller veriyor, kaçmam için beni zorluyordu.

Her iki vampir de, ölümcül ve sessiz bir iir gibi savamaya

devam ediyordu. Augusta’mn bedenindeyken bile takip etmekte

zorlanyordum. Klçlarn çok hzl hareket ettiriyorlard. Bir-

birine çarpan metalin sesleri, tiyatro salonunda makineli tüfei

andran bir ekilde yank yapyor, göz açp kapayncaya kadar

metrelerce yer deitiriyorlard.

Kardeinin ölümcül klç darbesinden yere yuvarlanarak kur-

tulan Mircea y, korkudan perdelereyapm bir halde seyrettim.
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gibinin «y«k bileklerin. Mvu

prakul"-
kolayca kendini kurt.*,

y
*"*

*****

«*»" *y’** k**'^*»
Sön. kime,k mum. Mt„

!ömltrhir
^

»W «*oA~d* "'«oPOnHnonu,
iird

0ho od, duyulmuyor *^ q
***»«*».

wn«m.y.
balamadan d*,

^
-yle istiyorsun?"

Daha önce de söyledim. Myn
-Megulüm,- diye pariad.m brskuU

"d,n""m '

üstünde takla atarak klcm sallad,
E*er Mi!^

"'"^
bile takip

edemeyecei bir hula kenara

ml( olacak,.

• -Plannz, onlar birbirini öldürürken
kenarda

rctmek mi?"
ar du™P sey-

Drakula'ntn ktltc, Mirce, mn »I Mum,^
gösünü krmzya bulamt. Bunun son darbe olmayacan»
emindim. Mircea, ortalamann üstünde bir düellocuydu Ana
anlalan küçük kardei daha hzlyd. Fark aslnda çok küçüktü.

Belki saniyenin yansnn yans kadard ve bunun sebebi bir gece

önce Dmitri’nin neden olduu yaradan kaynaklanyor olabilirdi.

Ama eninde sonunda bu fark yeterli olacakt. Eer Mircea kay-

bederse, Vlad’n onu bir hapishaneye koymayaca belliydi.

‘Kimin aklna gelirdi," diye yumuak, ipeks bir ses tonuyla

kulama mnldand incubus, “bu yal adamn bu kadar kan

olduu."

Bu ölümcül sahnenin arkasndaki duvarda gölgeler oynat.

Onlan seyrederken birden anladm ki, bu sahneyi daha önce bir
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imgede görmütüm. Mireea'nn vahi ölümüyle sonlanan

Yutkundum ve incubus'a döndüm. “Plann nedir?”
mged«

Perdelerin ardndaki tandk bir kutuyu gösterdi Y
rahatlamayla hemen kutuyu aldm. Periler Ülkesi nde bir

' ° ***

braktm srt çantamn içindeki kutu olmadan Myra
neler yapabileceimi kara kara düünüyordum. Her ne kad

' ^
büyük kumann oynuyorsa da, ellerime tekrar kan bula^

6”

istemiyordum. Bu Myra’nn kan olsa bile.
asn

'

“Neden bununla ilgileniyorsun?" diye sordum kapan
sk tutarken.

1 S 'm '

“Senin ilgilendiinle ayn nedenden dolay. Zannederse
pek çok ortak yanmz var. kimiz de tehlikeli yaratklaraâ^

“Sen Drakula’nn sevgilisi misin?” Anlalan Stoker kitabnda
bir eyi doru tutturmutu. Ancak o, 1900lü yllara uygun olarak
succubus' eklemiti.

“Sahibimin serbest kalmasn çok uzun zamandr bekliyorum ’

dedi nh, "ama serbest kalann hemen ardndan öldürülmesi
ikimizin de iine gelmez. Senato onun yaknlarda olduunu bi-
liyor. Birçok geceyi yanl izler brakmakla geçirdim ama bu
onlun uzun bir süre oyalamaz. Geliyorlar. Sahibim benim aksime,
hapsolmann ölümden daha iyi olduuna inanmyor."

imdi her ey yerine oturmutu. "0 yüzden bana baloda
yardm ettin. Mireea'nn, Drakula'yt hapsetmesi için hayana
kalmas lazmd."

Ruh, Stoker’n gözlerinden bana bakt. “Gelecek yl ya da
gelecek asr, bir ekilde sahibimin serbest kalmasn salayaca-
m. Hayatta olduu sürece umudum da olacak."

Yan onu kurtarmak için kapana kstrmak istiyorsun. Sana
minnettar olmayacak."
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Itaklyd*-
Drakula hap**,**

p.nndan kurtulabilirdi. Tamat„
£u -l*''" dedim ku"W «atarak

Birkaç
dakika sonra, önümdeki sahn

^derliyordum Kutu çekimdeydi i,*’''

gger
incubus ban. bir oyun oynuyo,,,

^dadayd
Eer ban. dürüst davran*^' wk Sik b*

pir
beladayd ama en azndan bir Mn„da„

*

^""«^büygk

n».
Ama '-kln bir^ «<*5 yapm,,,

baka

^
!“""“, °Uak'

^knadan dierinden kurtulamadm,
iyi bil,,^

Bu sefer de dierlerinden farld,
öegi]dl „

tadar yakn bir yerde geçi yapmt ki, eer her fc

l“'W* 0

bir
çkmaz açmak için ayrlm olmasayd,

keli'

*******

olurdu.
Drakula, Mireea'nn tökezlemesine

itbuk olmutu ki neyaptm görememitim-, odaÜ,2.^
ovuturmak için arkasn dönmek zorunda kalman ün,

’

laktan geçirmeden önce tepesinde bir gölge belim*,^
refleksleri çok gelimi olmasayd, bu gölge bir örs gib,

dümeye hazrlanmt.

“Pritkin!"

Beni görünce bard. “Geliyorlar!"

“Kahretsin."

Etrafma bakndm ama yaklaan herhangi bir vampir grubu

göremedim. Ama Pritkin, tüm silahlarn ortaya çkarm ve tüm

kalkanlarn taknm bir halde hazr bekliyordu. Nihayet Macin

ürettiklerini i banda görüyordum. Büyücünün kafasnda sal-

lanan klcn üzerindeki desenler, Mac’in Priüdn in densine ile-

di# için kulland klcnkiyle aynyd. Ama daha büyüktü -en
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ta benim yan boyumdayd- ayn gerçek bir silah Rbl
ve katyd. Aynca vurucunun çok sk olduu da

„„|

J

DmkuJay bir vurukla on metre öteye Mvurmutu
yönünü dedirmeyi baaramasayd, onu ortadan kesip ^

kl, ‘c'n

Birdenbire Drakuia ve Mircea, bu yeni ortaya çkan

^ ^
birlikte savamaya baladlar Kendi kavgalarn bir ke

tehd,U
*

rakmlard. Neyse ki her iki vampir de. büyücünün kendil^

^

dogn savurduu silahlara o kadar odaklanmlard
ki bT"*

farkma varmadlar Ama maalesef bu karldkta Myr

0,1,1

fark edememilerdi. Myra kavgadan uzak bir yere doru
* **

mi«. ellerindeki bir eye yapmt Tam ona yetimiim, kT^
elindeki kuleyi frlatt ve bir güç dalgas bana çarpt. Ne
Küçük Myra kendine bir sfrlama bombas bulmutu

mU,IU

Birden ikimiz de kendimizi bir karmacnn içinde bulduk
O, Augustamn kabark eteklerine dolanm bir ekilde çmu
atyor, bense küfrediyordum. Dier elinde bir küte daha
Bu seferki küte mat, siyah ve bir beyzbol topu kadard Ne ol
dugunu çkaramadm ama eer büyülüyse ige yaramayaca d.
pek dikkate almadm. Myra trnaklarm yüzüme öyle bir geçirdi
ki neredeyse Augustamn sonsuza kadar yaral bir suratla do-
lamasna neden olacakt Her ne kadar yanam, zamannda
««vrms olsam da tornalad kadarnn acs, yeterdi.

‘Kzm.’ dedim, yüzümden akan kanlar nedeniyle gözlerimi
krptrrken, "bugün kesinlikle bana bulamak istemezsin."

Önce gözleri büyüdü ve yüz ifadesi öldürücü bir hal ald
Seni Kasdm elleriyle boazma yapmda, daha güçlü bir

e olmamdan pek hoJanma benzemiyordu. Her ikimize de
a/ zarar vererek ellenn boazmdan uzaklatrmay baardm^,hk OUrak *“ »** V. kaklanma bir tekme a».
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Oâtkrinin kaymann. v* h*,,nr,

-|c on» tokat attktan *M,nra _ t

|*dünl»
bçakiar sfrlan,, bomb^*'^^*

^pirlerin vucutlann. grm, ,m, Jçkarmaya gerek görmem,,,,

pistin, karn bu y.ra„ rd, n ölm^"*" k*.

gü«* 80y'ey'mey'“k„m Silahn, f*k*

**l gümü
kurunlar, usu seviyede h Z*’*»— «zr-

kk veremezdi.
V*m,” rt«r Pek^

girden Billy benim bedenimin
içinde am .

revüsüyle
sahneye girdi. Yukanya bak, Myn

h* «-

m-mn kahkaha atyor olmasyd Neler oldufcu»
*7 T* Mk

«ov. bir balo atmam yeterii oldu
... çandan küjj! v

“®

dolmütu. Aptallam bir akilde bakakaldm Wle,ZT**
»*** için Augusta mn sesini kafamda duymama

Mahvolmutuk. *"*

^

Bir vampir, üç kat yükseldikten önüme atlad Sendeleme-

•*« büe. Daha ona dikkatli bir ekilde balamadan. BiWnia
«binden bir ey çkanp bize doru frlattn, gördüm Havada

uçuan altn cismi fark ettiimde, biçim deitirdi.

Mac’in kartal, karanlk tiyatroda bulank görimen gri tüy-

leriyle muhteem bir ini yapmt. Gözleri l l parlyordu.

Birden vampir ortadan kayboldu. Ardndan bir çlk ve tok bir

gümbürtü sesiyle önüme dütü. Boaznn büyük bu ksm kopar-

nimt. O usta bir vampirdi... yaayacakt, ama artk dövüecek

dununda deildi.

Vampirler, sahneye doru âdeta akarcasna saldrya geçti-

ler. Billy elindeki dier korumalar da havaya frlatt. Tüküren,

tslayan ve uluyan vahi hayvanlar, bir dalga eklinde vampir-
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m» sMkbnhMT Anakooda kadar büyük btr vüan. ^
tepesine düen* onu sarmalamam balad Gözlen

V*°Ptr*

W* körimeanf hareket ederken orkestran^
buJ

k*P*,*,»

«b«u dutu Der bar kurt baka bir «'ampirin üstu^

Mya nm beni bçaklamaya çahtfrn f*,* ,

gMrn. Seyae ki Augusta nn fayafietmin korsesinin kv^**
bsnia hafini kemiinden vaptima çubuk %arxfi Sonuçta
kaburgasn odu morarm ama onm bçag)

Efinden çekeni aldm “Ben zaten Pvtfca oldum Artk b^
jrfjjlB—

B

?
"

Myra sadece kahkaha att_ “Zaten bir Pvtim öldunfim^’^g
zafimce ‘Bir tane daha öldürsem ne fark eder Idr

“Agnes sen mi öldürdün?' O kadar afallamtm
fa

1 ^™^m. -Peki, Deden beni*
penndesin? Ökem bale, sen asla Pythia olamayacaksn ’’

çözüm buhrsan.”
s^^mlara do*n bir bfa ftrtattr -Neferin defctirifema ol-
douna anlamak üzereyiz.’

-Alt dier köre eteklerime dolanmt ama bir tekme ata-
tam kavgann ortasna doru yuvarlanmasn salad Sa-
bir ekâde saçlarna .vapçtim. Aa çekiyor olmasna ramen

Tüm hayallerini gerçekletirme

vavaça ym^rlanan küreye bakyordu,

ötemle dolu olduunu göz önüne ahrsak.

T**°
olarak imgemde*.

.
Binlen gölgelerin

i

* d, alatm çm küreye

ttf>
pa*M urayor güinü^

^ortya varm oluyordu Norm*^ .

r*e
jnna sktrarak koar ^a ot* *r knfc.

«0*b» »kma ***
***** Angusta ud ne kadarkav^ oidaZr

11 et,ûe,,,

t jtsrAi- Kendimi nske atmak *

Van emekleyip yan sürünerek k

^ ^ çok uznn bir zaman abyordiL Gör n

karsnda deliye dönmü bir kadm. EM bir ekilde, korkunç bir yüz ifadem* Mv* b

H^aonti. Kopmu kafasn direkt olarak M>th*, isâ»

aat Kadn ufak ortann vanna giderken ben de Mvnüm doru frlattm Birden rüzgâr esti ve tek earefaldb».

m-beyaz klarla dolu bir bottum oldu.

Gördüüm basit bir sokak kavgas deüd Hnairtkr san

ürece ciddi bir ekilde savamaya balamnd Yaara fara

frhn daha kuvvetii olabilirdi ama hayaleder de çift mimde

«ayor ve «ulanmian onlara geçen tüm kuvvede sakimyor-

ük Bu ozeltiklenvle «anki aka iulartnu gfa hareket
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ediyorlard. Tahminince Myra da bunun farkndayd
Tekra

doru saldrya geçtiklerinde, bir çlk atarak ortadan k;lv(

^

Küreye doru firiadmda, Önüme bir vampir çkt H (
.rh

bir zarar vermeyeceini bildiim halde, sadece dikkatini d*'

1*

mak amacyla elimdeki hançeri üzerine frlattm. Ama Augu.^
hesaba katmamtm çünkü hançer vampire sapland Stü ,

*

yüzü bembeyaz bir halde titreyerek sahnenin kenarndan
,

çkt. Zayflam bacaklarnn onu tayabilecei kadar hzh^
ekilde kürenin üstüne doru komaya balad. Ama yeterin

hzl deildi. Küçük küre yuvarlanarak, etraflarn
çevreleyen

Senato’nun üyeleriyle dövüen Drakula ve Mircea'nn
ayaklan

nn dibine ulat. Kavgann içinde bir oraya bir buraya sçrayan
ayaklarn arasnda gezinip duruyordu. Stoker’n yüzündeki kor
kuyu görmek, kendimi kürenin üstüne atmam için yeterliydi

Küreye ulatmda, kirilerden sarktlan bir kum torbasna
yüzümü çarptm. Çarptm torba, iplerden sallanan dört kum
torbasndan biriydi ve benim gibi dikkatsiz birVampirin hari-

cinde dier tüm vampirler onlarn etrafndan dolanyordu. Kum
torbas oldukça ard ve bana inanlmaz bir kuvvetle çarpmt.
Onu fark ettiim an, kaçmak için çok geçti. Ayaklarm yerden
kesmi ve arkaustu birkaç metre sürüklenmeme neden olmutu.

“Yer deitirici!" diye baran Stoker yere yapm ve ma-
alesef kanmn üstüne dümütü. Çlk çla ayn eyi tekrar

edip duruyordu.

Tam düeUocular savamaya ara verip ayaklannn dibindeki

küreye bakmaya baladklan an ayaa kalkabildim. Yanm sa-

niye boyunca herkes olduu yerde donakalmt. Ardndan, usta

vampirler geldikleri hzla tiyatrodan danya çkmaya baladlar.

Mrcea, BUly’yi yakalayarak kirilere zplad. Stoker' yakalayan

Drakula ise bize doru komaya balamt. Pritkin, kolunu belime
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oraKulayU
burun bun,

**> I**0*
0"*^ b ‘ r

"*mnun
" **

**^me Saplanm* °lan han^nn sapma uL, rT
^

jo
hissetmiyordum ve gösüm azck kanamt Bu

^
90,1 “manUrda V besteni^

^nun hançen kalbma isabet ettirememe «.UbU^
^

Nedenini bilmediim bir sebepten, Drakula, Augusu 1

bam koparmak için hazrlanyordu. Belki de Mircea

ettii içindi. Belki de deli olduu için, kim bilebilirdi k? ATa

uzun bçan belindeki kabzasndan çkarmak için acele etnu

vordu. Beni hançerlemek için kullandm silah Pritkin nküetden

biriydi... belki kendi vücudundan çkanp kullanmt .Ama bu

seferki bçak parlak metalden yaplmt; kakma sapl, ar ol-

duu belli olan, aileden kalma eski bir silaht. Kullanmaya frsat

bulamamas ne kadar kötüydü.

"Billy, birazdan bir misafirin olacak!" diye baran sesim

tiyatronun duvarlannda yankland. "Çabuk buraya gel."

‘Bana yeterince sorun oldun," dedi Drakula. Billy içine girdii

bedenimle birlikte, sahnenin tepesinden üstümüze doru gelirken,

Drakula tekrar konumaya balad. ‘Bundan keyif alacam

"Hiç sanmyorum,” dedim ve geçi yaptm.
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Bir an kafam kancktan sonra, kentli bedenin,
i,

sahneden aaya doru komaya baladm. Bllly

sahnenin tam kenannda durdum, dengemi sn#|n„a
'

Ml ^

yordum. Aaya baktmda Drakula nn. Senato uy,'N

'
^

AugustaVia kavgaya giritiini gördüm. Frsat varken'
""

kafasn koparmalyd. Augusta ise gayet memnun o|,m ,
.

°nUn

onu SenatoVa sokan becerilerini sergilemeye b«^|Mnni
)

"

sanatlanndaki eksikliini, acmaszl ve pratik harekeli

'
*

kapatyordu. Drakula. öldürdüünü zannettii avnn 1,,,^'

'

zevkle dururken. Augusta gösüne saplanm olan Prk,,'

'

'

bçan çkararak Drakula'ya saplad. Etrafa sçrayan kani
,"

veya çkan sesi umursamamt bile.

Drakula nn aksine, hedefini armamt.
Bçak, kalbini delip geçtikten sonra arkasndaki tahtaya

sapland zaman. Drakula nn yüzündeki ok ifadesine baktm
Augusta. Draculay âdeta ineye saplanm bir böcek giblp£
setnek için bça tekrar daha derine saplad, ardndan hzla on
sradaki koltuklardan birinin kolçan söktü. Metal silah vam-
pire fazla zarar verememiti ancak Augustann koltuktan elde

ettii kazk, Draculann sonunu getirecekti. Augusta bana bakt,
sanki araya girmemi bekliyor gibiydi ama zaten Mircea nn bir

kardeini kurtarmtm. Ona ikinci kardeini de kurtarman için

söz vermemitim.

Augusta nn kolu, gözlerin takip edebileceinden daha hzl
bir ekilde aaya indi. Ancak tahta kazk tiyatronun zeminine

çarpmt. Çkan ses bo alanda yankland. Drakula artk orada

deildi. Nasl olduunu anlamamtm, görünüe baklrsa Augusta

anlamamt ama Stoker’a baktmzda, elindeki siyah bir

ya smsk sarldn gördük. Hafifçe bana gülümsedikten

*°nr* b»'™'"' “aybeiti

»**b‘kW*' ^ m»,
Augual. kutuyu k.p„,m, k

"
V"^

gönlüce tereddüt etti. |Hiw *ln
yto

ben. bekti ve kendine y.k,„„^ *" #***. «m,*
elinden atarak kaçmaya balad

' **
Kutuya

Etrafma baktndm, am.

,m. tahta bir kaatk ve birkaç datni. °"W
olan bitenin iyine ra.„Umak mimkü„

™

olmamt. Am. yine de birwl,r ekslktl

diye sordum Billy'ye.
"««der

Yavaça ve isteksiz bir ekilde bedenimin ou«Ud**
naktan duan çkt Etraf, baknd ama t,v.tmnunh.y.l«lPn^
herhangi bir it yoktu. Myra y. y.pnklanntn sonucu»!, kayta-
tikleri enerjilerini toplamak için bir ken.ni «kümiolmalndUr
“Yok, oldular... yer deitirici onlan yok etti."

"Gittiler mi? Hepsi mi?"

“Zaten uzun süre dayanamazlard, Cass, Saldrma amaçl

yaratlm korumalar deillerdi. Bir silah gibi saldrma amacyla

deil, savunma amacyla kalkan görevi görmek için yaratlm-

lard. Gördüklerin, onlarn kendi kendilerini yok etmeleriydi."

Kartaln son bir kere pike yapmasn düündükçe boazmda

bir düüm hissettim.

“Cassie!" Billiy’nin sesi bir tokat gibi suratma çarpmt.

“Yapma bunu, imdi olmaz! Artk hiç kalkanma kalmad ve

vampirler her an geri gelebilirler. Buradan çkmamz lazm.

Myra'y bulma umuduyla etrafa bakndm ama Augusta mn

sezgi gücü olmadan onu bulmam imkânszd. H.naU tU

öldürdüklerine bir saniye olsun inanmamtm.
lk
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LGN lgesi

lkl bir insann tüm enerjisini emmek için bir h

las gerekirdi Hatta iki hayaletten fa/Jas. lkincj 0|^'
,en

kadar ansl birisi deildim. Sahnede onu gördüü
" *** ^

geri dönmeyi öyle bir aklmdan geçirdim. Ama ikine, U
varl nedeniyle tereddütlüydüm. mgemde, yer d
neler yapabileceini görmütüm; gerçek hayatta bu J

,lr,C,n,
*

yaamak istemiyordum.
ne

yirni

Augusta'nn ölümsüz zarafetiyle alakasz bir ekild
den aaya kaydm ve kutuyu aldm. Drakula nn içmd^

^
olmadn anlamak amacyla salladmda, ruh sadece h

'

lümsedi. Kanl gözleri ve köpek dileriyle garip görünü
^^

"Seni temin ederim la o kutunun içinde."
0raö

’

“Peki, imdi ne olacak?" diye sordum. Yüz hatlar a
bir bulankla dönüüyordu.

maÇStt

"Bekleyeceim," dedi. Eer ben onun yerinde olsaydm bu
kadar huzurlu olamazdm. Ho, eer bir ölümsüzsen, hr

^ ”

o kadar da büyük bir önemi yoktu.

Pritkin gözlerini krptryordu. “Myra gitti," dedim daha o
sormaya frsat bulamadan. Ban sallad ama bir yorumda bulun-
mad. Baklarm belli belirsiz hale gelen müttefiime çevirdim.

“Mircea’y gördün mü?" mgemdeki olayak bozulduuna göre
hâlâ hayatta olduunu zannediyordum ama emin olmalydm.

“Birazdan ortaya çkar," dedi. Görüntüsü siliklemeye ba-
lyordu. Durdurmak için elimi kaldrdm.

“Yardmn için teekkür ederim. Benim için yapmadn
biliyorum ama yine de sa ol." Aniden bir eyin farkna vardm.
“Daha ismini bile bilmiyorum. Benim adm Cassie Palmer."

Yüzü uçuk pembe rengini almt. “Çok az kii sorma zah-

metine katlanr," dedi memnun olmu bir ses tonuyla. “Yüzyl-
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fakl isimlerku^
ve -rkna göre deiip

^n d. S.pn., ^
hi'*P

edebilirsin." ^ ^
bir gül ludar p,mbe,

v»P
maya ba5la'" ,i"'<la bu"“" iyi >*«*«*,
uçumuz tekrar

00* Ç'"* mi yü da Mnurda m„Z '

*— erd'mde ’ T'krar **»».«ZZZ*'H
^ gitmesine izin verdim. ** ^Ud v*^

pritkin, orkestra çukurunun kenanna asü^

Vkva doru
bakarak elini bana uzatt, ama b2 T****

p. Aklmn ucunda bir düünce beni rahata
^

paçann bir parçasna kafay takmtm ve n

^^
^Bilemiyordum.

***' °<urUca-

•Yaralandn m?” Pritkin in sesini duydum.

•Hayr.” En sonunda elini tuttum ve sahneve ^gen çktm.
Vuknya admm atar atamaz arkamda histerik bir ç,ylk du

yoldu. Stoker kendine gelmi ve artk ncubusün etkisi altnda

olmadndan yaralarnn acs tüm vücudunu kaplamt. Yank-

la en çok acyan yaralardr, özellikle de onunki gibi yanklarn

insi dayanlmaz olmalyd. Pritkin yardmna kotu ama zavall

idamn çlklan kesilmedi.

Tam Pritkin i takp etmeye balayacaktm d yüzümün önünde

sallanan siyah bir kutu tüm görü alanm kaplad. Ksk, derin

bir ses kulamn dibinde mnldand. “yi akamlar. Bela.*
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15. Bölüm

O-P
veremed.m, onun sesinin cani, y* iyi

^.kla bir anlna duraksadm.
Kendimi7

meS 'n 'n Verdi&

0* pei5’m etkisini göstermesini
bekledim

' ****
alt,nda

*»-

flamann bende yaratt smscak ^ °lmadl

^aya balad. Srf onun yak.n.nda olmak!?"

jjutluluk dalgalan tenimde dolayordu ama T
kaynakUnan

çdanemiti- Unutmutum ne <|e ol*, ^ JL
^ noktava

* **W henÜZ h*r "
.Una kuvvetlenecekti. Hem de çok.^ ylkill‘d,m Ayn »'"‘"'kine benziyordu

‘Nedir bu>-

Bir çift huzrr, koyu renk göz benimkilerle buiuru -
Bir_

toku öneriyorum."
^

.todzn çldrm olan Stoker, aniden çukurdan çkarak hokkm
<myt doru komaya baladr. Pritkin onu takip etmeye ba.
U, nedenini anlamamtm. Belki Mircea nn onun haftasn
«taesni salamaya çalyordu ama bu tamamen gereksizdi,

tanman sonra, anlarn anlatt roman hayal ürünü olarak

Whi1 edilecekti.

Acele et, diye ona seslendim. Pritkin lobiye çkan kaplarn

^ndan el sallayarak kayboldu.
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Çou kendine ait olan kanla kaplanm olan Mire,,

bir güç harcayarak bana gülümsedi. "Az önce burada!*
kzla olan tartmana devam etmek arzusunda msn?"'

°^
“Ne?" Anlamayarak kutuya bakmaya devam ettim

kafama dank etti. Hayr. Olamaz. Myra'y bulmak
jçjn çuramtm ve imdi tam kucama dümütü. Daha

^
kucama deil, tam burnumun dibine dümütü bu

^
tuhaft.

"Bu kapan kardeim için kullanmaya niyetlenmitim - d
Mircea. “Ama onun zaten yakalandn gördüümde, baka
kii için kullanmay seçtim. Genç... kadn... att bombann

^

nuçlann izlemek için locaya kaçmt. Onu orada kstrdm^
Myra’mn kutusunu yere koyarak elini Drakulanm kutusu

nun üzerine koydu. “Senato üyeleri geri geleceklerdir." Gozlenmî
rakibimin içinde olduu, küçük siyah kutudan alamyordum nJ
dense kulaklarm çnlyordu. “Her koulda onu öldüreceklerdir

“Kimi öldürecekler?" diye sordu Mircea. Meraklanm^
“Kardeimi kastediyor olamazsn. O patlamada öldü zaten."

“Onun kokusunu alacaklardr.”

-Bunun içindeyken alamazlar.- Mircea kendinden emin
konuuyordu. Hem kutuyu bulmak amacyla onun üstünü ara-
mazlard. Drakula nm varl kesin olarak ispatlandnda bir
sava çkarabilirlerdi ama bir üphe uruna bu kadar ileri*
gideceklerini hiç zannetmiyordum.

Neden alyorsun?" diye sordu aniden. Elini yanama gö-
türmütü. Farknda olmadan akttm gözyalanm parmayla
sildi Dokunuu her ne kadar hafif olsa da pets' uyandrmaya
yetmiti. Mircea'nm gözleri fal ta gibi açlrken benim de ne-
fesim kesildi.

0odân uzaklatm. “utfen

dlk|.nm.n aksine uzakla*^ T* '

***,

mî*
oiar*k ? "—crr*

Mreea bekledi ancak bö^,^ * *. b.

enleyerek beni artt. “Yan.^ prnad,r^elemeye

bu oldu

k beni artt

|U m.
—">• Zafer genellikle

kahkaha

•Zaferin bedeli agr oldu." Hem de

•Genellikle öyle olur.- Kolumaw _

’

d» Koluma baktmda, üzerimle korkud^,"""""*"
1* «kü-

t*
kertenkele gördüm. Bir anlna, korkul

kuwk

** *M‘er,yle b“na bak" « drsegrmin "^ >çt«

Minea güldü.
rtusmdj

ka*oWl

j:“
da "e^en^-- Maçna

^ kuriannz.- burnun I**. rakam,
ben, gdklyordu ama onu rahat braktn,. Uzun zamanTn
janu örenmitim: Herhangi bir eyinin olmas., hçbnlZ!
olmamasndan daha iyiydi, ne kadar küçük olursa olsun

Pritkn, Stoker’n 1.90lk koca cüssesin, sürükleyerek kapdan
çenye girdi ve Myra’mn kutusunu eline ald. Mircea, kardein,

n

çnde olduu dier kutuyu alrken itiraz etmedim. Zaten büdun
kadaryla olaylar ayn anlatt ekilde gelimiti Belki Mircea

kardeini gizlice eve geri götürecek ve Drakula nm planland gibi

linç edildiine herkesin inanmasn salayacakt Her koulda u
“da gireceim bir kavgay kazanamazdm ve Pritkin de ortaya

akabilecek riskleri göze alamayacakt. Myra’nn Pytha olmasn

demiyordu... özellikle de bütün bu yaptklarndan sonra. Eer

^ önce samimi deilse bile, imdi gerçekten böyle düün-



düünü kabul ediyordum. Yine de Pritkin'e
gUV(,

r

Büyücü Pritkn hakknda cevaplandrlmam
bir sûru

>0rdü,n
-

Myra’nn kutusunu, Françoise’m kabank eteklen
^

rinden birine tkarak ortadan kaldrdm. Mircea £ f)rrj
"

ey söylemedi. Sahnenin kenarna gelerek Pritkin den
^ ^

baygn bedenini ald ve sanki herhangi birarl yok^
^

orkestra çukurundan yukarya çekti. Stoker’ sahnenin
braktktan sonra, “Bir ey daha,' diyerek paltosunun ^j^*

1*1*

bir ayakkab çkard ve ayama geçirdi. “Ayakkab.nv-
^

dolarlk bir ayakkabdan beklediiniz tüm ltsyla parl,v^d

"

-lk bulunmamzda, aceleyle kaçarken ayafcndan dit
dun. çimde bu ses. „„u sana geri verme ansmn „|acT'
söylemiti.' Gözleri benimkilerle buluntusunda, dudaklan h
gülümsemeyle kmümri. ‘Bu çok zarif bir elbise Ancak
^luyaferini tercih ediimi söylemeüyim. Daha dogr^

Alaya bir ekilde gülümseyerek ayakkaby ayam
lumüm. Hayatunda, topuklu bir pabuca deil, asker botlann,
ihtiyacm vandi. Aync. bu Külkedisinin, Cemaat le, SenatoyU
ve Gua Penlerie ba, etmesi gerekiyordu. Daha uzunca bir sümmudu sona ulaamayacak* Ona dokunmamaya özen göstererek
ayakkaby gen verdim. “Sende kalsn.'

Akl. kannnun bir nekilde bana bakn. "Bu ne i«ime yarar d?'
Omuzlanm silktim. ‘Hiç bilemezsin.-

Mircea dikkaUi bir nekilde yüzümü inceledikten sonra elimi™»ak tüyeriyle bana doru uzandi. Ondan kaçtgtmdavsa aln,
“»»tüyle krnnri. -Tekrar karlaacagimz, umabilir miyim?-

.. .

* ettlm inimle tekrar kararlanacak ve bizleri bu
sürükleyen hatalar yapacakri. Benim gelecideyse onu
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^rgöriipgöremeyece*,,^

^eden onunla tekrar kar,,^ * <%r, „k

f*»*
md'm,n’ dÜ*“»‘vnmttlne /'‘"'•O

'*
etkinlentirmemesi

onu
**n Mdu 0 •»

da® ki. kendime hâkim „|m,k • kad» *

^

Udar

]

'" ra
' 1^*""*

bU*Un °‘dU*Um**«nn* ”7 * • kah,,^
ylmasn. engelleme, ^
Mii Too/dea önce bulmasrn, salam,, *««,

> yu Ikns «mesme neden olmutu
Fger

" Wlk,'“lan
'

H*" T T " olduuma
beni

Tro/den «“« bulmasrn,s^mi5

Soü'oVu ““a etmesme neden olmunn, pl

^ bir hayatim olacakri d? H iç bihniy^J"

'

Sihayet düüncelerimi ifade etmeye ka

dttssm >^ar bir araya geleceim*sn^^^

‘ nn

aniçn

Mircea b«fuu sallad, Stoker’ yerden üd ve vi
smndayüz kiloluk bir adam tamasna ramen lut""’.!"

4

“Sabrszlkla tekleyecek.

“Ben bir cad deilim."

HMfçe gülümsedi. -Biliyonm.- Banka bu «ey

uhmden çkö. Dinlerimi gc,rdattm ve gitmesine izin verdm,

'Fazlasyla Uginç müttefikler ediniyorsun,' dnen Pntku,
nineye sçrayarak kendi fikrini belirtti. 'Bu yarat,g, sam,w.

«ta, etmesi için nasl ikna etün? Bu türler genellikle son derece

lendl olurlar Mircea dan bahsettiini düündüümden, tam
•ampirler hakknda, özellikle usta vampirleri kastederek genel

ta açklama yapmak üzereydim d, yüz ifademin farkna vara-

ok sözlerine açklk getirdi. "Incubus’tan bahsediyorum Ona
Hayal’ derler."

Birden tüm düüncelerimden syrldm. “Ne?"
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“Onun ne olduunu anlamam# miydin?" diye üpheyi

“Yabae ruhlardan yardm almay bir huy haline mi getirdi^

Billy gülmeye balad. Onu önemsemeyerek, “Hayr,"
dedi

"Ad., adamn ismi ne demitin?"

“O eyin ismi!" diyerek Pritkin beni düzeltti.

"Ama ismi..."

"Ne kadar uygun." diyerek beni onaylad. “Hayal adnda
bir

incubus.’ Gözlerim fal ta gibi açldnda somurtmaya balad

‘Sana söyledii dier tüm isimlerin anlam bu. Hayal. Neden

soruyorsun?"

Birdenbire anlam ve oturduum yerde donakalmm.
Ku-

laklarmda youn bir spanyol aksam çnlyor ve adnn Chavez

olduunu söylüyordu. Bu ismin tam olarak ne anlama geldiini

biliyordum. Srtüstü yattm ve tavana bakmaya baladm. Buz

pateni pistindeyken, Senato’nun hapishanesinden aldm üç adet

kutuyu Chavez’in manikürlü ellerine teslim etmitim. Tabii ki

onlardan birinin, Drakula'nn kutusu olmadn ummak çok

çocukça olurdu.

Bir süre, incubus \n beni oyuna getirip getirmediini dü-

ündüm. Acaba ans eseri mi benim oförüm olarak karma

çkmt. Ho artk hiç fark etmezdi, her durumda mahvolmu-

tum. O kutularn Casanova’ya ulamas mümkün deildi. Bu da

u demek oluyordu: Benim zamanmda Drakula tekrar serbest

kalmt. Ve bu benim suçumdu.

“Nihayet!" diye bard birisi arkamdan. Bir an kim oldu-

unu anlayamadm. Yaplmas gerekenler listeme Drakula’y da

eklemekle meguldüm ki bu liste giderek daha da uzuyordu.

Ama bu ses bana çok tandk geliyordu. “Vampirin gitmeye hiç

niyetli olmadn düünmeye balamtm! Hadi u ii bitirelim."
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karkn, Ha**

Silineni0 birkaç metr- u*tünd*

V* Kiydi* uzun beyaz elbej^^|erm>
vc a*/-»- wyaz Hh| —m, ^

^und- dolatnda, gerçek beden,
* ^

ütüsüne bürünmeyi tercih ettüi*..^Hisüne bürünmeyi tercih

>k. on be,ndc Kosteriyordu ^
•Agnes

" Sebebi ne olursa olsun ha;^
smrienm bozulmutu ki herhsng,

2!™’“""”"'’ Y*ü>

•|»rsy> 8eidin?" n*J

^bonka,

•Otostop çekti.- dedi Billy kgmi^ -Dh
lasstne

isi” v'rmedi ama «"i” beden,ne gen ÎT"
'*"* ***

m, enada
o zaten kolyenin içindeydi ilen* ^

aklatyor olmalyd. Daha sonra Françoise’,„M
^

T.:„„lad,.-
ln bedeninden

senin
bedenine

atlad."

Neden?"

O0ui silkti. “Pek fazla konumadk. Ama öç almak
, n 0

juunu tahmin ediyorum."

•ntikam listemin en banda," diyerek Agnes onu onaylad

•Onu serbest brak," dedi bana bakarak. Sesi bir emir tonunda

çkmt.

Anlamam gibi yapmaya zahmet bile etmedim. "Sen de

Myra’nn peindesin.”

Kollann gösünde birletirerek somurttu. "Bir cinayete

kurban gitmek beni kzdrd, anlaana."

Bam salladm. “Bana itiraf etti. Yine de bunu nasl baa-

rabildiini anlamyorum.”

‘Ortadan kaybolmadan önce bana bir gün dönümü hediyesi

^ Beni koruyacan söylemiti." Agnes'n dudaklan küçümser

togülümseyle kvrld.

J . 387 .
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"Sebastian Madalyonu. Biliyorum. çinde arsenik

yücüler onu buldular ve içini açtlar Ama hâlA bunun ned

kadar tehlikeli olduunu anlayamyorum. Zehir tamamen
içi

kalacak ekilde madalyon kaynaklanmt!"

"Madalyonu bana vermeden önce tepesine küçük bir (1*^
açmt. Huyumu biliyordu. Bir ey içmeden önce, herhangi

bir

tlsm içine batrrm. Bu bana baka bir Pythia tarafndan tavslye

edilmiti Eer dikkat etmezsem. zehirlenerek öldürülecei^

söylerlerdi! Tabii ld,“ diyerek devam etti Agnes, bana yaklamaya

balamt, “1929 ylnda borsada hisse almam da söylem^
Herophile tam bir kaçkt."

“Herophile m?"

‘Evet, ismini Delphideki ikinci Pythia dan almt. Bire ak-

tarlanlara göre, onun da biraz deli olduunu söylerler."

Bir delinin ismini almtm. Neden bu beni hiç artmam^
?

‘Ama neden Myra'mn seni öldürmek istediini anlamyorum.

Eer güç Pythia*y öldüren kiiye geçemiyorsa..."

“Aslnda tam olarak, beni o öldürdü diyemeyiz."

“Ne yapacan bile bile sana delik madalyonu verdi!" Bu

bana cinayet gibi geliyordu.

"Ama kullanmam için beni zorlamad," dedi Agnes. Tam itiraz

etmeye balamtm d elini havaya kaldrd. “Evet, biliyorum.

Modem dünyadaki herhangi bir hâkim onu suçlu bulur, ama

gücün douu, ‘ikinci derecede kant’ ve ‘makul üpheli’ gibi

modem kavramlarn ortaya çkndan çok önceydi. Beni klçtan

geçirmedi veya kafam ikiye ayrmad. Hatta arabma zehir bile

katmad, ben kattm. Bu açdan bakldnda, o tamamen suçsuz."

'nHK.p

-peki, imdi ne olacak?" „u ^ ^

(
e«y*

du ’

•Söylediim gibi, güce gör?

de*ll
• Sesi h.rçml.m„„ -0 Am.^

^ neden 5“ *,K
‘
la buradaym?- * baa

oidur(lu

•Peki, ne yapmay düünüyorsun?-

sahip olmad*, için p,k ^,.“,‘'“‘^^">9 b,

•Onu serbest brak ve ören."

Birden Agnes n seçeneklerinin onu
öldürmekle

yanladm. Myra’mn bedenine girin on,,n ^
sm,rt>olnu-

olabilirdi. Gerçek plannn bu olm,ma„„^um^
jjlordum çünkü eer düündüüm doruysa,

.Agnes, durdu,
•* «?" elmden b,rW Agnes istedi» takdim u“

brakabilirdi.
^^

-Zamann akn. istediin gibi müdahale etmeye niyetlem

ar olamazsn," dedim yavaça, -özellikle bu alu, korumak J„
tüm hayatn harcamken."

•Bana zaman ak hakknda ders vermeye kalkma!" dire

bard.

‘Kiminle konuuyorsun?" diye sordu Pritkin.

ç çektim. Aklmdan çkmt. Agnes bir ruhtu re Pritl

KDy’yi görüp duyamadn gibi onu da görüp duyamazd. “S

lesem bile bana inanmazsn."

“Bir kez dene." Sa gözünün üstündeki yaradan akan kanlan

dinin tersiyle sildi. Kan gözüne akacakken alnna bulat. Aniden

.'‘imine sava boyas sürmü gibi göründü. Onunla tartmamam

hrar verdim.
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•Peki Agnes burada, ruh formuyla ve kendi cinayet

intikamn almak için gelmi. imdi daha anlalr oldu mu?**

1

“Evet * Hemen tek dizinin üstüne çöktü. “Leydi Phe

her zamanki gibi bu büyük bir onur." Somurtarak Pritkin e

Rütbe olarak nerede olduumu çok güzel bir ekilde sergilen^

Agnes ona bakmad bile. Nazik olmayan bir ekilde gülüm
sedi “Mvra benden hayatimi çald. Benim kitabma göre ban,

bir hayat borçlu."

Nihayet söyledikleri bir anlam kazanmaya balamt.
“Françoise'yla yaptn pazarlk bu muydu? Seni bu noktaya

kadar tamas ve senin Myra’nn bedenine geçmen?" Gözlerimi

lasarak ona baktm. “Onunla anlatn m? Yoksa onun bedenim

zorla m de geçirdin?"

“Benim yardmm olmadan oradan kaçamad," diye cevap

verdi Agnes, sorumu dikkate bile almamt. “Büyük ihtimal^,

hayatta kalamayacakt! Tecrübelerim ikimizin de hayatm kur-

tard. Bunun için bana birkaç yl borçluydu!"

“Bu karar sana ait deildi!"

“Borçlan konumaya balamken, sence o konumdan senin

yardmna kim gönderdi? Senin nhun onlan nasl çaltracan
bile bilmiyordu. Seni kurtaran bendim. Yine." Tekrar onu iaret

etti. "Dolaysyla onu serbest brak!"

Yanmdaki kutuya sk sk sarldm. Kalpatm boazmda
hissediyordum. “Peki ya onu kontrol edemezsen? Normal bir

bedene geçmen gerekiyordu, onun gibi birisine deil. Françoise

bile senin için sorunluydu. Myramn güçlerine sahip bir kâhinin

neler yapabileceim tahmin edebiliyor musun?”

“Bu benim sonnnm *
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•M-T *nd«. kaçmay

0
***' t>b,n’d"' Ç,k*rd'*"' kutuyu.r—

ydUrerek b'" 1

Myr,

* bunu
yaparken de neredey,,

,um T** «1^*,
***** beni «düniyortu. und,^,T"* 1»*^,
^^üyoRun?’ Baftnyordnm ima *

•Onu serbest brak, Cassie," diyerek
d*®ldL

-V. b^kmazaam? Frsnçois,
, y,p^,“^ ’***

«,?’
<ü ">1 yap.

•a—1—- c.n. i.:

SID-

'Komik olma. Sana sahip olamam.*

Tjym y, kontrol mü edeceksin?’ Baurn sal*^ ....

«miyonn. O tehlikeli, Agnes. ans eseri onu bumv,^
^Üdin. Hiçbir ekilde onu brakmam.’

***"

Agnes derin bir nefes ald. “Anlamyorsun!" Pritkin kutu>

eflenmn arasndan çekip almasyla sözü kesildi.

'Pritkin, hayr!" Kutuyu geri almaya çaltm ama daha par-

oaUanm dediremeden tamdk birk çakt ve Myra belirdi.

Agnes hiç zaman kaybetmedi. Eski çra) ortava çkar çkmaz

hnhca yanmda uçarak geçti ve Myra mn kalkanna çarpt. dö_

«âpneye baladklar anda çatrdama sesleri duyuldu. .Agnes içeri

gmneye, Myra da onun içine girmesini engellemeye çalyordu.

“Ne yaptnn farknda msn?" diye sordum Pritkin e, hksb

bir ekilde. “Onu uzun süre kontrol edemez."

‘Buna gerek de yok zaten," diye cevap verdi Pritkin. Ciddi

bk ekilde dövüü izliyordu.

Ne demek istediini daha ona soramadan Mvra birçlk att

* Agnes ortadan kayboldu. Kzn kalkannda bulduu bir çat-

içeriye dalmt. Myra mn ince bedeni, kuvvetli bir ekilde



kasld ve ban kaldrarak sakince etrafna bakmaya
\

Birden fark ettim ki, yüz hatlarndaki birkaç dpi»»,
a*la<i|

> «uy vç sar
dnda iki kadn birbirine ikiz kadar benziyordu Benz
ve narin kemik yapsna sahiptiler. kisi de küçük kz,

" "

yordu. Myra’nn her zamanki souk baklar u anda h^
dünmüçesine dans ediyordu. * a,a

“Baardm!" diye açklad Agnes, sanki kutlanmas
gerek

bir eymi gibi. Bana bakarak gülümsedi ama ben ona kar T
vermedim. Agnes çok güçlü olabilirdi ama bu onun bedeni d^^
Er ya da geç, bu beden üzerindeki kontrolünü bir saniyeliin'
de olsa kaybedecek ve bu yeterli olacakt.

“Sen delisin,” dedim Agnes a.

Pritkin ona doru ilerlemeye balad ama Agnes elini kaldra-
rak onu durdurdu. “Bunu yapmak senin iin deil," dedi basitçe

Pritkin baklarn bana çevirdi ve gözlerini 1

yaçaktr."

“Yapmal," dedi Agnes sakince. “Sen bir yemin ettin."

iptna-

Pritldn yanma geldi ve diz çöktü. Tenimde souk bir ey
hissettim ve baktmda, bçaklarndan birini elime bastrm
olduunu gördüm. “Çok hzl hareket etmelisin," dedi merhamet
siz bir ekilde. “Tek bir darbe, tam ah damarna isabet edecek

ekilde.’

Ona bakakaldm. “Ne?"

Elimi tutarak parmaklarm bçan sapnn etrafna sard.

Myra kendi azyla kendini lanetledi. Onu duydun. Her kanuna
göre... vampir, büyücü ya da insan... ölümü hak ediyor."

Birden tüm parçalar yerine oturmaya balad. Ama ortaya

çkan resim umurumda bile deildi. “Beni yannda istemenin

asl nedeni buydu, deil mi?"

7
vlris,cri"'

d* takdirde bu
” *m'" «W®.

getirmedin," diyerek nn
?

<rnRellernem id„«yerek onu suçlad,m
gn

bekliyorsun!"
m

onu
öldürmem

Yuz ifadesi deimedi. Sanki havaH
y» da futbol hakknda

durumdu. “Eer senin yenn,
* rah*n

' »nul bu

sakince ekledi. 'Ama Agnes haki,. Bir sdvTsTT
cezalandrabilir."

sadece bir Pythia

/“TBurada disiplin cezasmdan bahse,m,vurur' Mm kyemeinden önce yu*. gönderilmi- Desiek bnl^v
duylaAgnesabaktim-Bublrolumkalimm^™"-

Agnes ifadesiz bir ekilde Myramn onurzlann, silkti Uzun
ydlar boyunca onn eitmesine ve çok yalun „lmalan»a ramen
yüzünde herhangi bir pimanhk ifadesi yoktu. -Kendin söyledin.
Onu uzun bir süre tutamam."

Eer bu görev insan bu hale çeviriyorsa, istemiyorum,"

dedim net bir ekilde.

Bir anda mavi gözlerini benimkilere kilitledi. Üzgün görü-

nüyordu. “Ama görev senin."

Avucumdan kayan bçak aniden elimi kesti ve keskin bir

acyla kendime geldim. Hararetle bam sallamaya baladm.

“Hayr. Baka bir yolunu bulacaz."



KAKANl.fOlN OOUiH-Sl

Agne* yumuak bir ekilde (mim takyordu Hu ifltlUyt

yüzünde görmek çok garipti. "Baka bir yol yok. ^
yapmay planlyordun? Onu aonauza dek elbiaenin cebi,^'

"

saklayacaktn? Her yere yannda m götürecektin? Mutlu'"
bir gün kurtulurdu. Bundan üphe duymayacak kadar iy, ,1

*

onu." Birden ifadesi sertleti. "Ve bu kaçakla ilgilenmek *
görevin. Kurallar böyle."

"Ama bu benim kuralm deil," dedim bouk bir «ea|e

‘Binamn yapmaz gerekiyor," dedi Agnes acmaazca -g,

Hainin bu sorumluluu almaz gerek. Beensen de beenme*
de bu sorumluluk sana ait."

Zorla yutkundum. Daha önceden akmas gereken gözya*
nm imdi yanaklanmdan aaya iniyordu ama bu umurumda
deildi. Bir baka ölüm daha, kendi ellerimle birisinin ölümüne
daha sebep olacaktm. Bu, planladmn tam ters, bir durumdu.
Kazanmak istiyordum ama bu ekilde deil. Ölümlerden bkm
tim, özellikle de benim sebep olduum ölümlerden. Azma an
bir tat geldi. "Yapamam."

m,

ZT'' **
b«y.z «ta* ta» htata^ yZCT" ""-»mmym^ P*ri*k

-«tan -m.
«...r,™ (»klndlln ,u ^^

Ne onunkin, „fd. Myr,nmkn
ylraev. dev.m «den tan

pntkin-. *
B.r enliine,W,np ta®, m,wk^

' **•A**
o keder hzl birM d**,* J^j***“
otamyordum. <TO»

-Nerede/- diye «ordum knrtudan tata,
«âremyonro'- Be«n keldrerak hane bak, amayfam odak

Ç Ç Wn,y0rdu Myra n,n “'«tas* bedenine taktm ama^krmzs ile elbisenin krmzs birbinne geçtii içn

bulanklat. "Pritkin!"

"Gitti."
Agnes eilerek nazikçe yüzümü ellerinin arasna ald. "Daha

neler yapabileceinin farknda bile deilsin. Ama öreneceksin
"

Yüzünde küçük, buruk bir gülümsemeyle benden uzaklat. "Seni

eitebilmcy çok isterdim. Cassie." Pritkin’e doru bakarak, "Yar-

dma ihtiyac olacak," dedi ksaca.

Pritkin bembeyaz bir suratla, tekrar dizinin üstüne çökmütü
“Biliyorum.*

Agnes ban sallad ve bana bakt. Bir anlna yüzü ka-

slsa da kontrolü tekrar eline ald. “htiyacn olan çou eyi sana

ogretemeyecegm," diye devam etti. ‘Ama sadece bir ders için

Sersemlemi bir halde ona doru dondum “Gitti, ne demek?

Nereye gitti? Baka bir bedene mi girdi?"

"Hayr." Ayaa kalkarak yerdeki vücudun yanna gitti. Bir

kelime fsldad ve yerde yaylm olan kann, krma alevlere

dönümesi salad. Tahta zemin, krmz alevler içinde kalmt ve

kvlcmlar kenardaki çukura sçryordu. Ama bunun sradan bir

ate olmad belliydi. Alevlerin ortasnda kalan ince beden, bir

anda küllere dönütü ve arkasnda sadece kömürlemi tahtalar

brakarak yok oldu. Pritkin bana dondu, gözlerinde ac vard.

Ne demek istediini kelimelerinden çok baklanndan anladm

zamanm var."
"Sadece gitti."
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Bam sallamaya haladm. "Hayr! Mvra içjn
bir yer bulabilirdik. Agnes içine girecek baka bir b^*^

°laca
*<

lirdi. Ona yardm ederdim. Bu ekilde bitmek zon /
" h“ lah|

Beni kollanmdan yakalayarak canm actm, -

'

lamyorsun, deil mi?" »n-

-Neyi anlamyorum? Bir hiç unna öldü!" A*l,yord
görüümü bulandran, yalar deil hissettiim

panikti

^^
gitmi olamazd. Daha önce de yalnz olduumu

hisse',

ama ansmn ne kadar az olduunu ilk defa imdi kavn

'
' '

"Geri döneceim, onu kurtaracam ..."diye konumaya7^
dmda, dilerimin birbirine çarpmasna neden olacak 7

"

kuvvetlice beni sarsarak sözlerimi kesti.
8 ar

“Leydi Phemonoe görevini icra ederken öldü KpnHi o‘vciiuj ovunun
en iyilerinden biriydi. Onu utandrmayacaksn !"

“Onu utandrmak m? Ben onu kurtarmaktan bahsedivoru *

“Pythia’mn bile deitiremeyecei baz eyler vardr," dedi
o sert ifadesi yumuamaya balamt. “Myra ölmek zorundayd!
ve birisi, onun ruhunun baka bir bedene geçmeden önce çekil-

mesini salamalyd. Ve bunu yapmann tek yolu da..."

Nihayet anlamtm. “Birisinin onunla beraber gitmesiydi,*

diye fsldadm. nanamaz bir halde kömürlemi tahtalara ba-

kakaldm. Olaylar o kadar hzl gelimiti ki. Belki, eitimini
tamamlam bir Pythia, böyle bir durum karsnda tereddüt
etmez ya da endielenmezdi. Ald kararlarn doru olup olma-dn tekrar irdelemek zorunda kalmazd. Ya da elindeki gücü
gerçekten hak edip etmediinden üphe duymazd. Ama ben
henüz eitimimi tamamlamamtm ve ne yapmam gerektiini

ilmiyordum. Hissettiim panik boazm düümlemi ve bey-
i durdurmutu. Tek banaydm ve ölesiye korkuyordum.
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Kafasn bir kere, yukan ve aa sallad. "O zaman sana
yardm edeceim."

Dökülen yalarmn yanaklarmda kurumaya baladm
hissediyordum ama silmeye zahmet bile etmedim. ‘Her zaman

kendini öldürtmeyi mi istiyorsun diye merak ederdim. Galiba

imdi biliyorum."

“Leydi Phemonoe’ya sana yardm edeceime dair söz verdim.'

Birdenbire sinirlenerek ondan uzaklatm. ‘Agnes artk yok

Ve artk baka bir ölüm de istemiyorum. Yeterince kan döküldü!'

Geri çekilerek yanm tahtalardan uzaklamaya çaltm anca)

ayam eteimin kenarna takld ve dizlerimin üstüne çöktün

“Senden izin istemiyorum," dedi buz gibi bir sesle.

. 397 .



KARANLIIN GÖLGES

Yününün üstüne düen suçlarmn «ruamdan^
-Onun olduu kadar kudretli bir Pythia a.,|n

diye onu uyardm. "Hatta hiçbir zaman biunl.

lk defa. Pritkin’in yüzünün gerçek bir
gülümsemeyi,.

a

'

landan, gördüm. "Ne kadar güven verici." Beni ayaga

“Güç asla isteyenin eline verilmemeli."
Ir,1

‘

“O zaman muhteem olacam," dedim keyifsiz bir ,fad(
{

‘çünkü bu gücü hiç kimse benden daha az isteyemez."
'

Ana kapnn knla,

( ÜA**

içeriy» <UUI. blrt9»«w
lanndan y.kaUd.m «
bununla yaayabilirim,

Keçi, yaPüm

Pritkin cevap vermedi. Onun yerine dizinin üstüne çöi^,

Inanamyordum. Elbiseleri yrtlm ve kanlanmt,
yü2ü is,

kararmt ama hâlâ etkileyiciydi. "Kelimeleri tam olarak hatr

lamyorum," dedi. "Ve ayrca ahitler de olmal..."

"Peki, ben neyim?" diye sordu Billy, kolyemin içine girerken »

Alnmt.

Pritkin onu duymazdan geldi. “Sanrm un
Barta ve savata, imdiki ve gelecekteki tehlikelere kar, ya-

adm sürece, sizi ve sizin vârislerinizi koruyacama, görevde

olduunuz süre boyunca size ve fikirlerinize bal kalacama

yemin ederim."

Pritkin e bakakaldm, omuzlarmdan koca bir yükün kalktn

hissettim. Pritkin, her ne kadar srnak, sinir bozucu ve sinsi

olsa da kavgada yannzda olmasn isteyebileceiniz birisiydi

çimdeki bir ses, önümüzde daha çok kavga olacan söylüyordu.

‘Herhalde u andan sonra bana Leydi kinci Herophile’ diye

hitap edeceksin."

Yedinci. Hâlâ dizlerinin üzerinde olmasna ramen, yeil

gözlerindeki o bilindik kibirli baklar tanmtm. “Kendinden

bu kadar da emin olma.”


